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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายอธิบายทัศนะว่าด้ วยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดโดยใช้ วิธีวิจัยจากเอกสาร ผลการวิจัยสามารถจัดจาแนกเป็ น 3
ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 คือ ทัศนะเรื่องการเวียนว่ ายตายเกิดจากการตีความสัญลักษณ์ทิศบูรพาและงู ประเด็นที่ 2 คือ ทัศนะเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิดปรากฏทั้งในเทพปกรณัมของอียิปต์จากหนังสือ “นิทานโบราณคดีอยี ิปต์” ทัศนะของโสคราตีสนักปราชญ์แห่งกรีกโบราณจาก
หนังสือ “เพลโต วันสุดท้ายของโสคราตีส” เทพปกรณัมของชาวอเมริกนั อินเดียนเผ่าแบล็คฟุทเรื่อง “ระบากระบือ” พระคัมภีร์และวรรณกรรม
ที่มีช่ือเสียงทางศาสนาฮินดูของอินเดีย ได้ แก่ “อุปนิษัท” และ “อัตชีวประวัติของโยคี” วรรณกรรมรางวัลโนเบลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่อง
“กามนิต วาสิฏฐี ” รวมไปถึงคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนา ส่วนประเด็นที่ 3 คือ ที่มาของปรากฏการณ์เวียนว่ ายตายเกิด ซึ่งนอกจากจะเนื่องด้ วย
อิทธิพลของวัฒนธรรมเกษตร และเป็ นการขยายต่ อจากแนวความคิดปฐมภูมิหรืออาร์คีไทพ์แล้ ว ยังเกิดจากที่มนุษย์ไม่ สามารถสละละอัตตา
และวัตถุอนั ไม่จีรัง จึงจาต้ องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสะสางกรรมเก่าจนหมดจดจึงจะบรรลุถึงความหลุดพ้ นได้
คาสาคัญ: ทัศนะ การเวียนว่ายตายเกิด สัญลักษณ์ อาร์คีไทพ์
Abstract
The purpose of this article is to explain the profound expansion of the viewpoint of Reincarnation. Documentary research was
applied as a frame methodological analysis. The results indicate three aspects. The first one is the viewpoint of Reincarnation from the
symbolize interpretation of the “Eastward direction” and of Snakes. The second one is related to Egyptian mythology from the book
named “Egyptian Tales”, Socrates viewpoint in “Plato: The last days of Socrates”, viewpoints from Buffalo dance of BlackfootAmerican Indian mythology, the famous Hindu scripture and literature of India such as “Upanishads” and “Autobiography of a Yogi”,
the Nobel Prize literature about Buddhism “The Pilgrim Kamanita”, including the Holly Bible. The third aspect is the Reincarnation
concerning agricultural heritage, the elaboration of elementary ideas or Archetype, and the failure in decreasing one’s selfness of
attaining salvation.
Keywords: Viewpoint, Reincarnation, Symbol, Archetype

“นางเติ๊ม-นางก๊าม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา”
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าของนิทาน
นางเติ๊มจากนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางก๊าม”
พื้ นบ้ านเพื่ อบู ร ณาการการเรี ย นการสอน: กรณี ศึ ก ษา เป็ นตั วละครเอกที่ก าพร้ าบิ ด าและมารดาตั้ งแต่ เยาว์ วั ย
เปรี ย บเที ย บ ‘นางเติ๊ ม -นางก๊า ม’ กั บ ‘นางอุ ท ธรา’ ” จาต้ องใช้ ชีวิตร่ วมกับแม่ เลี้ยงและนางก๊ามผู้เป็ นน้ องสาว
เจื อ ง ถิ หั่ ง (2558) วิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งเวี ย นว่ า ย ต่างมารดาด้ วยความรันทดใจ เธอถูกแม่ลูกทั้งสองกลั่นแกล้ ง
ตายเกิดที่ปรากฏสอดคล้ องกันทั้งในนิทานเวียดนามเรื่อง เอารัดเอาเปรียบนานัปการ แต่ด้วยคุณความดีจึงได้ อภิเษก
สมรสกับพระราชาและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพระมเหสี
บทนา
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แม่เลี้ยงและนางก๊ามอิจฉาริษยากับความสุขของนางเติ๊ม จึง
วางแผนทาร้ ายเธอจนถึงแก่ความตาย จากนั้ นนางเติ๊มก็
กลับชาติมาเกิดใหม่ 4 ครั้งเป็ นนกขมิ้นเหลืองอ่อน ต้ นท้ อ
2 ต้ น หู กทอผ้ า และลูกจัน ตามล าดับ ก่อนจะกลับคืนสู่
ร่างมนุษย์และดารงชีพกับพระราชาอย่างเกษมสุข
ขณะที่ นิ ท านไทยเรื่ อ ง “นางอุ ท ธรา” ปรากฏการณ์
เวียนว่ ายตายเกิด บังเกิดขึ้น กับทั้งตั วละครเอก คื อ นาง
อุทธราและนางอุชุ จิ ตตาผู้ เป็ นมารดา นางอุชุ จิ ตตาเป็ น
ภรรยาหลวงของเศรษฐี กุปปิ ตตา ผู้เป็ นสามีหลงเสน่ห์รักใคร่
ภรรยาน้ อย ชื่อ นางมิจฉารี จึงทาร้ ายภรรยาหลวงจนเสียชีวิต
นางอุชุ จิตตากลั บชาติมาเกิดใหม่ เป็ นเต่ าค าอาศั ยอยู่ ใน
หนองน้า ภายหลังแม้ ภรรยาน้ อยจะฆ่ าเต่ าค าไปปรุงเป็ น
อาหาร แต่ นางอุชุ จิ ตตาก็กลั บชาติ เกิ ดใหม่ เป็ นครั้ งที่ 2
เป็ นต้ นโพไทรทอง กรณีของนางอุทธราก็เช่นเดียวกัน เธอ
อภิเษกสมรสกับพระยาทรงพระนามพรหมทัตต์ ยังความ
ไม่ พ อใจแก่เศรษฐี กุปปิ ตตาและผู้ เป็ นแม่ เลี้ยง สองสามี
ภรรยาจึงวางแผนทาร้ ายนางอุทธราจนเสียชีวิต แต่เธอกลับ
ชาติเกิดใหม่เป็ นลูกหมากพิณ [ลูกมะตูม] และสุดท้ ายได้ ใช้
ชีวิตในร่ างมนุ ษย์กับทั้งเถลิงสุขอยู่กับพระสวามีและโอรส
ธิดา 2 พระองค์
ความเชื่ อเรื่ องเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ไม่ เพี ยงพ บใน
วรรณกรรมมุ ข ปาฐะของไทยและเวี ย ดนาม แต่ ท ว่ ายั ง
ประจักษ์จากเรื่องราวเล่ าขานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เจือง ถิ หั่ง, 2558, น.
143-150) ยกตัวอย่างเช่น ชาวมอญมีนิทานเรื่อง “ปูทอง”
กล่าวถึงชายคนหนึ่งฆ่าภรรยาเสียชีวิตและมีภรรยาใหม่ท่มี ี
ลูกติดสองคน ภรรยาเก่าเกิดใหม่เป็ นปูทอง ผู้เป็ นแม่เลี้ยง
จับปูทองมาฆ่ารับประทาน อินุเป็ นธิดาของภรรยาเก่าได้ นา
กระดูกปูใส่โกศไปฝังใกล้ ๆ พระเจดีย์ จากนั้นก็เกิดเป็ นต้ น
ไทรทอง พระเจ้ าแผ่นดินทรงขอต้ นไทรทองและอภิเษกอินุ
เป็ นพระมเหสี แม่เลี้ยงลวงอินุมาฆ่าเสียชีวติ แล้ วนาเครื่องทรง
พระมเหสีมาแต่งประดับแก่อเิ นาผู้เป็ นธิดาแท้ ๆ ของตนให้
ปลอมตัวเป็ นพระมเหสี อินุกลับชาติเกิดใหม่เป็ นนกแก้ ว
บิน เข้ าไปในพระราชวังจนถู กอิเนาฆ่ าและแกงใส่ น้าเต้ า
พระเจ้ าแผ่ นดิ นทรงเทแกงนกทิ้ง ณ ที่น้ั น ก็เกิด เป็ นต้ น
น้าเต้ าและอินุแปลงร่ างออกมาจากผลน้าเต้ า จุ ดจบของ
เรื่อง คื อ อิเนาถู กประหารชี วิต ทาเป็ นปลาจ่ อมส่ งไปให้
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แม่ เลี้ ยงรับประทาน พระราชาทรงฆ่ าแม่ เลี้ยงและท าให้
น้ องสาวของอิเนาเป็ นบ้ า
ส่วน “นางเต่ าคา” ของประเทศลาวนาเสนอเรื่องราว
ของเศรษฐี คนหนึ่ งมีภรรยาสองคนและมีธิดาฝ่ ายละคน
ภรรยาน้ อยเป็ นผีกระสือทาอุบายลวงให้ เศรษฐี ฆ่าภรรยา
หลวงเสียชีวิ ต ภรรยาหลวงได้ กลั บชาติเกิดเป็ นเต่ าทอง
ภรรยาน้ อยออกอุบายจับเต่าทองมาฆ่ารับประทาน นางเอก
ที่เป็ นธิดาของภรรยาหลวงได้ นากระดูกเต่ าไปฝังและเกิด
เป็ นต้ นโพทอง เจ้ าเมืองทรงขอต้ นโพทองไปปลูกในวังและ
อภิ เษกนางเอกเป็ นพระมเหสี เศรษฐี แ ละแม่ เลี้ ยงลวง
นางเอกมาฆ่า จากนั้นแม่เลี้ยงนาเครื่องทรงของนางเอกมา
แต่ งประดั บแก่ ธิด าของตนเพื่ อปลอมตั วเป็ นพระมเหสี
นางเอกกลับชาติเกิดใหม่เป็ นผลมะตูมทอง เจ้ าเมืองทรง
อภิ เษกเธอเป็ นพระมเหสีตามเดิมกับทั้งตรัสสั่งประหาร
ชีวิตธิดาของแม่เลี้ยงแล้ วทาเป็ นเนื้อส้ มส่งไปให้ เศรษฐี และ
แม่ เลี้ยงรับประทาน สุดท้ ายเศรษฐี และแม่ เลี้ยงต่ างก็ถูก
ธรณีสบู ตาย
ขณะที่ประเทศพม่ามี “เต่ าใหญ่ ” กล่ าวถึงชาวประมง
คนหนึ่ งฆ่ าภรรยาเสียชี วิ ตและแต่ งงานใหม่ กับหญิ งม่ าย
มีลู กติดหนึ่ งคน ภรรยาเก่ าได้ กลั บชาติเกิดเป็ นเต่ าใหญ่
ผู้เป็ นแม่เลี้ยงออกอุบายฆ่าเต่า ธิดาที่บังเกิดจากภรรยาเก่า
นากระดูกเต่าไปฝัง จากนั้นก็เกิดเป็ นต้ นไม้ เงินต้ นไม้ ทอง
พระราชาทรงขอผลไม้ เงิ น ผลไม้ ทองและทรงอภิ เษก
นางเอกเป็ นพระมเหสี ผู้เป็ นแม่เลี้ยงลวงนางเอกมาฆ่าแล้ ว
ให้ ธิดาของตนปลอมตัวเป็ นพระมเหสี นางเอกกลับชาติ
เกิดใหม่ เป็ นนกตัวเล็กสีขาว ธิดาของแม่ เลี้ ยงฆ่ านกตาย
คนครั ว น านกย่ า งไปฝั ง ก็เกิ ด เป็ นต้ นควิ น ซ์ มี ผ ลเป็ น
สีเหลื อง [รู ป ร่ างคล้ ายลู ก แพร์ ] นางเอกได้ เกิ ด ใหม่ ใน
ผลควินซ์ท่ตี ายายเก็บได้ ตายายพานางเอกไปแสดงตัวเป็ น
พระมเหสี พระมเหสีตัวปลอมขอพิ สูจน์ ด้ วยการใช้ ดาบ
เหล็กฟั นพระมเหสีท่ถี ือดาบไม้ แต่นางเอกไม่ตาย เรื่องยุติ
ด้ วยเหตุ ก ารณ์ ท่ี ด าบไม้ ในมื อ ของนางเอกฟั น ธิด าของ
แม่ เลี้ยงเสียชีวิตและพระราชาทรงรับสั่งให้ สับร่ างของเธอ
ทาเนื้อส้ มส่งไปให้ แม่เลี้ยงรับประทาน
ข้ อมูลที่ทาให้ ทราบว่ า ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ ายตาย
เกิดไม่ ใช่ ประเด็นส่ วนภูมิภาค แต่ เป็ นความคิดปฐมภูมิ
และมีลักษณะเป็ นสากลปรากฏให้ เห็นในหนังสือหลายฉบับ
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ยกตั วอย่ างเช่ น โจเซฟ แคมพ์ เบลล์ (Joseph Cambell)
นักวิชาการชื่อดังชาวอเมริกัน กล่ าวถึง คาร์ล กุสทาฟ ยุ ง
(Carl Gustav Jung) กับการตี ค วามหมายเชิ งสัญ ลั กษณ์
ของวงกลมใน “พลานุ ภาพแห่ งเทพปกรณั ม ” กล่ าวคื อ
นอกจากจะเป็ นสัญ ลั กษณ์ ท่ีท รงพลั งในเชิ งศาสนาแล้ ว
วงกลมยั งสื่อนั ยยะถึงความเป็ นองค์ รวมและการจั ดวาง
ขอบเขตสาหรับสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น แคมพ์เบลล์ยกตัวอย่าง
วงกลมแห่ งกาละที่มีการตีกรอบวันเวลาเป็ นวัฏจักร เช่ น
ชาวตะวันตกจะมีวันขอบคุณพระเจ้ าเมื่อเดือนพฤศจิกายน
มาถึง หรือพวกเขาจะมีวันคริสต์มาสในเดือนธันวาคมของ
ทุกๆ ปี (โจเซฟ แคมพ์เบลล์ และบิลล์ มอยเยอร์ส, 2551,
น. 460) วัฏจักรชีวิตของมนุษย์กเ็ กิดขึ้นในลักษณะวงกลม
เฉกเช่นเดียวกัน การแตกดับเป็ นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่จะนา
สรรพสิ่งกลั บ มาสู่จุด เริ่ มต้ น เหมื อนกับ ที่การถือกาเนิ ด
เกิดใหม่กเ็ ป็ นเพี ยงขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะนาสรรพสิ่งไปสู่การ
ละจาก ใน “The Hermetica อมตธรรมนาโลก” มีข้อความ
ว่ า “บั้น ปลายของภพแห่ งการไปเกิด คือจุ ดเริ่ มต้ น ของ
ความแตกท าลาย บั้ น ปลายของความแตกท าลาย คื อ
จุดเริ่มต้ นของภพแห่งการไปเกิด” และ “สิ่งใหม่มาจากสิ่ง
เก่ า” (ทิ โมธี ฟรี ค และปี เตอร์ แกนดี้ , 2551, น. 95)
หรือที่ซุนวู (Sun Tzu) กล่ าวถึงวัฏจักรการเกิด -ดับของ
ธรรมชาติเยี่ยงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และการหมุนเวียน
ในลั กษณะเป็ นวงกลมของสี่ฤดู ในหนั งสือ “The Art of
War” ว่ า “like the sun and moon, they end but to begin
anew; like the four seasons, they pass away to return
once more” (Giles, 1910, pp. 59-60)
ส าหรั บ การตี ค วามปรากฏการณ์ เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
ผู้วิจัยนาเสนอ 2 กลวิธี กลวิธีที่ 1 เป็ นการตีความตรงตาม
ตัวอักษร คือ ปั จเจกชนจะเกิดใหม่ได้ กต็ ่อเมื่อเสียชีวิตไป
แล้ ว การเสียชีวิตเป็ นเงื่อนไขเริ่มแรกที่จะยังให้ เขากลับมาสู่
ชาติภพใหม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับกรณีของนางเติ๊ม นางอุทธรา
และนางอุชุจิตตา ที่ต่างถูกตัวละครฝ่ ายร้ ายทาร้ ายจนถึงแก่
ความตาย จากนั้นก็กลับชาติเกิดเป็ นพืช สัตว์ และวัตถุต่างๆ
ก่อนจะคืนสู่ร่างมนุษย์ประดุจเดิม ส่วนกลวิธีที่ 2 เป็ นการ
ตีความโดยนัยยะทาให้ ทราบว่ า ยังมีการเกิดใหม่ทางจิตที่
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ตามทัศนะของแคมพ์เบลล์ การเกิด
ใหม่ทางจิตหมายถึงปรากฏการณ์ท่ปี ั จเจกบุคคลต้ องผ่าน
ประสบการณ์อันเจ็บปวดและบางครั้งน่ าอับอายขายหน้ า

ทาให้ เขาตัดสินใจสละละจากตัณหาราคะและการยึดติดอยู่
ในมตะวิสยั เพื่อขยับเข้ าใกล้ ปัญญามากขึ้น ถือเป็ นการเกิด
ใหม่ ท างจิ ต ในระดั บพื้ นฐาน ทว่ าตามทั ศ นคติ ข องชาว
อียิปต์โบราณ การเกิดใหม่ทางจิตที่แท้ จริงจะบังเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่จาเริญสมาธิและสามารถเชื่อมโยงเป็ นเอกภาพกับ
พระองค์พระมหาเทพเท่านั้น
การศึกษาเทพปกรณัมของอียิปต์ ทัศนะของโสคราตีส
นั กปราชญ์ แห่ งกรี กโบราณ พระคั มภี ร์ ในคริ สต์ ศ าสนา
ตลอดจนเทพปกรณั ม และวรรณกรรมที่ มี ช่ ื อ เสี ย งของ
อินเดีย ยังให้ ประจักษ์ว่า ความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิด
มิใช่ ป ระเด็น ส่ วนภูมิ ภ าค แต่ เป็ นความคิ ดปฐมภูมิ และ
มี ลั กษณะสากล ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจขยายทั ศ นะว่ าด้ วยเรื่ อ ง
เวียนว่ายตายเกิดให้ มคี วามละเอียดลึกซึ้งกว่าที่เคยนาเสนอ
ในโครงการวิจั ย ทั้งจากการตีค วามสัญ ลั กษณ์ ทิศบู รพา
และงู การยกตัวอย่างที่สะท้ อนความเชื่อเรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิ ด ในพระคั ม ภี ร์ ข องอี ยิ ป ต์ วรรณกรรมของกรี ก
อเมริกันอินเดียนเผ่าแบล็คฟุ ท อินเดีย และพระคัมภีร์ใน
ศาสนาคริสต์ ประกอบกับการแสวงหาที่มาของปรากฏการณ์น้ ี
ไปพร้ อมๆ กัน
จุดมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่ออธิบายความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจาก
การตีความสัญลักษณ์ทศิ บูรพาและงู
2. เพื่ออธิบายความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจาก
การศึ ก ษาตั วอย่ างในพระคั ม ภี ร์ ข องอี ยิ ป ต์ ทั ศ นะของ
โสคราตี ส เทพปกรณั ม ของชาวอเมริ กั น อิ น เดี ย นเผ่ า
แบล็คฟุท พระคัมภีร์และวรรณกรรมทางศาสนาฮินดูและ
พระพุ ทธศาสนาของอินเดีย รวมไปถึงคัมภี ร์ไบเบิลของ
คริสต์ศาสนา
3. เพื่ออธิบายที่มาของปรากฏการณ์เวียนว่ายตายเกิด
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจัยครั้งนี้ใช้ วิธกี ารวิจัยจากเอกสารและดาเนินการ
ตาม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความ
เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล
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2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏสัญลักษณ์ ตอนล่ าง เดดีสาแดงความสามารถให้ เป็ นที่ประจักษ์ด้วย
การตั ด หั ว เป็ ดตั ว หนึ่ ง จากนั้ น วางส่ ว นตั ว ทางด้ า นทิ ศ
ทิศบูรพาและงู
2.2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ยวกับ ความ ตะวันตกและส่วนหัวไว้ ทางทิศตะวันออกของท้ องพระโรง
เชื่อเรื่องการเวียนว่ ายตายเกิดจากพระคัมภี ร์ของอียิป ต์ เมื่อเดดีร่ายเวทมนตร์ ส่วนหั วและส่วนตัวของเป็ ดก็ขยับ
ทัศนะของโสคราตีส เทพปกรณัมของชาวอเมริกนั อินเดียน เข้ ามาผนวกกัน ทาให้ เป็ ดฟื้ นคืนชีพ ลุกขึ้นยืนและส่งเสียง
เผ่าแบล็คฟุ ท พระคัมภีร์และวรรณกรรมทางศาสนาฮินดู ร้ องเยี่ยงปรกติ
และพระพุ ทธศาสนาของอินเดีย รวมไปถึงคัมภี ร์ไบเบิล
... เขาจึงนาเป็ ดมาให้ และตัดหัว และวางตัวเป็ ดไว้
ของคริสต์ศาสนา
ด้านทิศตะวันตกของท้องพระโรง ส่วนหัวของมันนัน้ วางไว้
2.3 วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ที่ ม า ด้านทิ ศตะวัน ออกของท้องพระโรง แล้วเดดี ร่ ายมนตร์
ของปรากฏการณ์เวียนว่ายตายเกิด
และเป็ ดกระพื อปี กมาตามพื้ นและหัวของมันก็มาเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 3 นาเสนอข้ อมูลด้ วยการพรรณนาเป็ น และเมือ่ มาต่อกัน เป็ ดก็ลกุ ขึ้นยืนและร้องก๊าบๆ
สามประเด็น คือ
(วิลเลียม แมทธิว ฟลินเดอร์ส พีทรี, 2550, น. 14)
ประเด็นที่ 1 การศึกษาความเชื่อเรื่อง
ประเด็นน่ าสนใจไม่ได้ อยู่ตรงที่เป็ ดถึงแม้ จะถูกตัด
การเวียนว่ ายตายเกิดจากการตีความสัญลักษณ์ทิศบูรพา
หั วขาดจากตั วแล้ ว แต่ ค รั้น ต้ องมนตร์ ของเดดีผ้ ู วิ เศษก็
และงู
ประเด็นที่ 2 ตั วอย่ างเรื่ องการเวี ย น สามารถฟื้ นคืนชีพ เพราะเป็ นอนุภาคที่พบเห็นเป็ นประจา
ว่ายตายเกิดในพระคัมภีร์ของอียิปต์ ทัศนะของโสคราตีส ในเรื่องเล่ าว่ าด้ วยการฟื้ นคืนชีพซึ่งแพร่ กระจายอยู่ท่ัวทุก
เทพปกรณัมของชาวอเมริกนั อินเดียนเผ่าแบล็คฟุท พระคัมภีร์ มุมโลก ความน่ าประทับใจกลับอยู่ ณ จุ ดที่เป็ นตาแหน่ ง
และวรรณกรรมทางศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาของ วางส่วนหัวเป็ ดและตัวเป็ ด เดดีผ้ วู ิเศษได้ วางตัวเป็ ดทางทิศ
ตะวันตกของท้ องพระโรง ขณะที่ส่วนหั วถูกวางไว้ ด้านทิศ
อินเดีย รวมไปถึงคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนา
ประเด็นที่ 3 ที่ ม าของปรากฏการณ์ ตะวันออก พระสุริยะเสด็จขึ้นทางทิศตะวันออกและนั่นเป็ น
สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ ส่วนทิศตะวันตกเป็ นที่หมาย
เวียนว่ายตายเกิด
ของพระองค์ในยามย่ าเย็นเป็ นสัญลักษณ์แห่ งการยุติหรือ
ความละจาก รายละเอียดที่เดดีผ้ วู ิเศษวางหัวเป็ ดไว้ ด้านทิศ
ผลการวิจยั
ตะวันออกของท้ องพระโรงและร่ายมนตร์ทาให้ เป็ ดฟื้ นคืน
1. การศึ กษาความเชื่อเรื่องการเวี ยนว่ายตายเกิ ด ชี พ สะท้ อนความเชื่ อเรื่องการเวี ยนว่ ายตายเกิดของชาว
จากการตีความสัญลักษณ์ทิศบู รพาและงู
อียิปต์โบราณ เราจึงมีเหตุผลเพี ยงพอให้ เชื่อว่ าหากเดดี
ทิศบูรพาเป็ นทิศที่พระสุริยะเสด็จขึ้นในยามรุ่งอรุณ ผู้วิเศษสลับปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่วาง คือ วางหัวเป็ ดทาง
บ่ ง บอกถึ ง การเวี ย นกลั บ มาเกิ ด ใหม่ อี ก วาระหนึ่ ง การ ทิ ศ ตะวั น ตกและตั ว เป็ ดไว้ ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของท้ อ ง
ตีค วามทิศ บู รพาว่ าเป็ นสัญ ลั กษณ์ ของการเกิด ใหม่ จาก พระโรง ปาฏิหาริย์ท่วี ่าเป็ ดฟื้ นคืนชีพ ลุกขึ้นยืนและส่งเสียง
ตัวอย่างที่จะนาเสนอต่อจากนี้ ผู้วิจัยศึกษาจาเพาะแง่มุมที่ ร้ อ งเยี่ ย งปรกติ ก็อ าจจะไม่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ พระเนตรของ
มนุ ษย์แต่ดึกดาบรรพ์สัมผัสได้ ถึงความหมายอันศักดิ์สทิ ธิ์ พระเจ้ าแผ่นดินอียิปต์ตอนบนและตอนล่าง ก็เป็ นได้
ของทิศบู รพา และจะยั งไม่ พิ จารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ กับทั้ง
ทิ ศ ตะวั น ออกเป็ นต าแหน่ ง วางศี ร ษะโค สั ต ว์
สาระของพิธกี รรมที่ปรากฏในแต่ละข้ อความ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชาวอิ น เดี ย ระหว่ า งประกอบพิ ธี ก รรม
ใน “นิ ท านโบราณคดี อี ยิ ป ต์ ” มี นิ ท านเกี่ ย วกั บ เฉกเช่ นเดียวกับตาแหน่ งวางหั วเป็ ดของเดดีผ้ ูวิเศษแห่ ง
ผู้วิเศษที่น่าสนใจ ชื่อว่ า “นิทานของฮอร์เดเดฟ” บอกเล่ า อียิปต์ ยกตัวอย่างใน “กามนิต วาสิฏฐี ” ตอนที่กามนิตต้ อง
เรื่องราวของเดดีผ้ ูร้ ูวิธีต่อศีรษะที่ถูกฟั นหลุดไปแล้ ว เมื่อ สมรสเป็ นครั้งที่สองเพราะภรรยาคนแรกของเขาให้ กาเนิด
ครั้ งได้ เข้ าเฝ้ าพระเจ้ าแผ่ น ดิ น แห่ ง อี ยิ ป ต์ ต อนบนและ
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แต่ ธิดา ผู้เป็ นบิดาจึงจัดหาคู่ครองคนใหม่ ให้ กับกามนิ ต
ซึ่ งนอกจากจะต้ องกอปรด้ วยคุ ณ ลั ก ษณะของกัลยาณี ท่ี
“ปราชญ์บอกว่าจะมีลกู เป็ นผูช้ ายทีแ่ กล้วกล้าสามารถถึงห้า
คน” (เสฐี ยรโกเศศ นาคะประทีป, 2552, น. 126) แล้ ว
พิ ธีสมรสก็ด าเนิ นไปตามขนบประเพณี ทุกประการ ครั้น
กลั บ มาจากบ้ านของเจ้ าสาว กามนิ ต ต้ องเข้ าไปในบ้ าน
ตนเอง และยืนอยู่ ณ จุดกลางของห้ องประกอบพิธที ่เี บื้องบน
เป็ นหนังโคแดงทั้งตัว ด้ านมีขนไว้ ข้ นึ บน ส่วนศีรษะหันไป
ทางตะวันออก

นอกจากนั้ น คั ม ภี ร์ พ าไพรั ส ยั ง ปรากฏเรื่ อ งเล่ า
“การผจญภัยของซาเนแฮท” ที่ตอกยา้ ความเชื่อเรื่องการ
เกิดใหม่ของชาวอียิปต์โบราณ เรื่องนาเสนอการหลบลี้ภัย
ไปยังต่ างถิ่นของบุรุษชาวอียิปต์นาม ซาเนแฮท การลี้ภั ย
ครั้งนี้ยังความตื่นเต้ นอเนกประการแก่ซาเนแฮท ทว่ าเมื่อ
ย่างเข้ าวัยชราเขาก็เริ่มหวนระลึกถึงอียิปต์และใคร่ครวญที่
จะกลับไปสู่อ้อมกอดของแผ่นดินแม่อกี ครั้งหนึ่ง ซาเนแฮท
รจนาฎี ก าถวายฟ าโรห์ เคเพ อร์ –กา-ราผู้ เจริ ญ ขอ
พระราชทานราชานุ ญ าตให้ ตนกลั บไปใช้ ชี วิ ต วั ย ชราใน
... เข้าไปในบ้าน ข้าพเจ้าต้องไปยื นอยู่ กลางห้อง อียิปต์ พระเจ้ าแผ่นดินมีพระราชานุญาตตามความประสงค์
ข้างซ้ายของเจ้าสาว เบื้องบนหนังโคแดงทัง้ ตัว เอาด้านมีขน พระราชโองการของฟาโรห์เคเพอร์-กา-ราผู้เจริญ ยังความ
ปี ติแก่ซาเนแฮทอย่ างมหั นต์ เขารจนาค ากราบบังคมทู ล
ขึ้นไว้ขา้ งบน และหันศีรษะโคไปทางตะวันออก
(เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2552, น. 128) ตอบราชโองการโดยสรรเสริญพระเจ้ าแผ่นดินอียิปต์ ดังนี้
... พระองค์ผทู ้ รงเป็ นมหาเทพผูด้ ีงาม ผูเ้ ป็ นพระเจ้า
ขณะที่ “อุปนิษัท” ปรากฏหลายข้ อความเกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของทิศตะวันออก เมื่อเด็กชายสัตยกามไป แผ่นดินแห่ งราชอาณาจักรทัง้ สอง, ผูเ้ ป็ นทีโ่ ปรดปรานของ
สมัครเป็ นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์โคตมะ ท่านอาจารย์ก ็ เทพเจ้ารา, ผูเ้ ป็ นทีพ่ อพระทัยของของเทพเจ้าเมนทู, ผูเ้ ป็ น
ประกอบพิ ธีรับเขาเป็ นศิษย์ตามประเพณี จากนั้นได้ มอบ ใหญ่ แห่ งธี บส์, และแห่ งเทพเจ้าอาเมน, ผูเ้ ป็ นใหญ่ แห่ ง
ปศุสตั ว์ผอมโซจานวนสี่ร้อยตัวพร้ อมกาชับให้ เขาดูแลอย่าง พระบัลลังก์แห่ งอาณาจักรทัง้ ปวง, แห่ งเซเบก, รา, ฮอรัส,
ดี สัตยกามต้ อนปศุสัตว์เข้ าไปในป่ า และตั้ง สัจจะว่าจะไม่ ฮาธอร์ , อั ท มู , และเทพอื ่ น ๆ ที ่ เกี ่ย วข้อง แห่ งซอพดู ,
กลับไปหาท่านอาจารย์หากจานวนปศุสตั ว์ยังไม่เพิ่มพูนถึง เนเฟอร์บิอู, ซัมเซทู, ฮอรัส, เทพเจ้าแห่ งทิศบูรพา, ...
พัน เมื่อสัตยกามบรรลุเป้ าหมายก็ตัดสินใจเดินทางกลับไป เทพเจ้าทัง้ หมดทัง้ มวลแห่ งแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์และเกาะน้อย
หาท่านอาจารย์โคตมะ ระหว่างการเดินทาง เขาได้ จุดไฟใน ใหญ่ในท้องทะเล
(วิลเลียม แมทธิว ฟลินเดอร์ส พีทรี, 2550, น. 68)
ทุกๆ ยามย่าเย็น นั่งผินหน้ าไปทางทิศตะวันออกเพื่อบูชา
และได้ รั บ ค าสอนเกี่ ย วกับ พรหมั น จากผู้ ท่ี ไม่ ใช่ ม นุ ษ ย์
กอปรด้ วย ไฟ หงส์ และนกลูน

... วันต่ อมา สัตยกามออกเดินทาง ตกเย็น เขาจุด
ไฟและขณะที่เขาลงนัง่ ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเพือ่
บูชา เขาได้ยินเสียงมาจากไฟพูดว่า ‘…’
สัตยกามเดินทางต่ อไป ตกกลางคื นเมือ่ เขาจุ ดไฟ
และลงนัง่ ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเพือ่ บูชา หงส์ตัว
หนึง่ บินมาหาเขาและพูดว่า ‘…’
คืนถัดมา ขณะที่สัตยกามจุดไฟและลงนัง่ ผินหน้า
ไปทางทิ ศตะวันออกเพื่อบูชา นกลูนเข้ามาใกล้และพู ด
‘…’
(สวามี ประภาวนันทะ และเฟรเดอริค แมนเชสเตอร์,
2553, น. 95)

วลี “เทพเจ้ าแห่ งทิศบูรพา” ในคากราบบังคมทูล
ตอบราชโองการของซาเนแฮททาให้ สะดุดตา จากการใช้
ตรรกะง่ ายๆ ว่ าเหตุใดเขาจึงไม่ขานพระนามเทพเจ้ าแห่ ง
ทิศอุดร ทิศทักษิณ หรือทิศอื่นๆ เรื่องที่ชาวอียิปต์โบราณ
บู ช าเทพเจ้ าแห่ งทิ ศ บู ร พาในที่ น้ ี น่ า จะเกิ ด จากเหตุ ผ ล
เดี ยวกับ ที่เดดีผ้ ู วิ เศษวางหั วเป็ ดทางทิศ ตะวั น ออกและ
ตัวเป็ ดไว้ ด้านทิศตะวันตกก่อนจะร่ายมนตร์ทาให้ เป็ ดฟื้ น
คืนชีพ ทั้งสองกรณีสะท้ อนความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่โดย
ใช้ ทิศ บู รพาที่พ ระสุริย ะเสด็จขึ้ นในยามรุ่งอรุณ สางเป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงการถือกาเนิดหรือจุดเริ่มต้ น
ประจั กษ์ สายแสง อาจารย์ ประจ าภาควิชาคติชน
วิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ผู้ให้ สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559) ให้ ความรู้
เกี่ยวกับการจัดวางตาแหน่ งที่นอนของชาวไทยว่า ชาวไทย
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นิ ยมจั ด ที่น อนโดยให้ ศี รษะโน้ ม เอีย งไปด้ านตะวั น ออก
และทอดบาทไปทางทิศ ตะวัน ตก ทั้งนี้ เพราะสาเหตุเชิ ง
เทพปกรณัมที่เกี่ยวข้ องกับพระคเณศ ตลอดจนการก่อเกิด
ผลดีต่อสุขภาพร่างกาย กล่ าวคือ แสงพระสุริยะในรุ่งอรุณ
อ่อนพลานุ ภาพกว่ ายามบ่ ายคล้ อย การวางศี รษะทางทิศ
ตะวันออกจึงทาให้ ศีรษะเย็นเนื่องจากไม่ต้องแสงแดดนัก
ส่ ว นบาทที่ ท อดไปในทิ ศ ตะวั น ตกซึ่ ง ต้ องกระแสแสง
มากกว่าจะยังความอบอุ่นและทาให้ สขุ ภาพดี
นอกจากนั้น ประจักษ์ สายแสง อธิบายเพิ่มเติมว่ า
การที่ ช าวไทยแต่ โบราณนิ ย มจั ด วางต าแหน่ งที่ น อนให้
ศีรษะเอียงไปทางทิศตะวันออกยังมีส่วนเกี่ยวข้ องกับความ
เชื่ อเรื่ องการเวี ยนมาเกิด ใหม่ โดยก าหนดให้ โน้ ม เอีย ง
ศีรษะไปยังทิศที่พระสุริยะจะเสด็จขึ้นในยามรุ่งสางของแต่
ละวันเป็ นสัญลักษณ์
การประกอบกิ จ ส าหรั บ ศพผู้ ละสั ง ขารของชาว
เวียดนามแตกต่างกับชาวไทยหลายประการ เห็นได้ ชัดเจน
ที่สุดคือเวียดนามนิยมฝังศพมากกว่ าการเผาตามวิถีไทย
หลังการฝังครั้งแรก ชาวเวียดนามจะเว้ นไว้ ช่วงระยะหนึ่ง
เพื่อให้ เนื้อหนังมังสาของผู้เสียชีวิตเน่ าเปื่ อยและคงเหลือ
แต่ กระดูก ส่วนใหญ่ จะเป็ นระยะเวลาสามปี หรืออาจนาน
กว่ านั้ นขึ้นอยู่ กับสภาพของผู้ ละสังขารว่ ายั งเยาว์ วัยหรื อ
ชราภาพแล้ ว จากนั้นญาติพ่ีน้องจะขุดหลุมฝังศพ ล้ างชาระ
กระดูกให้ สะอาด [นิยมใช้ สรุ าขาว] และใส่กระดูกลงในหีบ
น าไปฝังอย่ างถาวร สิ่งที่น่ าสนใจคื อ กิจทั้งหมดจะต้ อ ง
ประกอบในช่วงเช้ าตรู่และต้ องให้ เสร็จสิ้นก่อนที่ดวงตะวัน
จะโผล่ ข้ ึนมาจากทิศบู รพา สาเหตุเกี่ยวข้ องกับความเชื่ อ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของชาวเวียดนาม ทิศบูรพาเป็ น
สัญ ลั กษณ์ ของการเกิด ใหม่ ดั งนั้ น ขนบประเพณี ท่ีชาว
เวียดนามขุดหลุมฝังศพ ล้ างชาระกระดูก และนาไปฝังเป็ น
ครั้ ง ที่ ส องให้ เสร็จ สิ้ นก่ อ นพระอาทิ ต ย์ ข้ ึ น จึ ง สื่ อ ความ
คาดหวังของประชาชนว่า ญาติผ้ ูเสียชีวิตของพวกเขาจะได้
กลับมาเกิดใหม่อกี ครั้งหนึ่ง
ความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิดยั งประจั กษ์จากงู
ซึ่ ง “ไม่ มี วั น ตาย” เพราะลอกคราบเปลี่ ย นรูป โฉมใหม่
เนืองๆ ทรงพลังพลทั้งในเทพปกรณัมอียิปต์ ตานานของ
ชาวบัซซารีและพระคัมภี ร์ปฐมกาลของศาสนาคริสต์ ใน
“นิทานของอหุรา” ของอียิปต์กล่าวถึง ฟาโรห์นา.เนเฟอร์.
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กา.ทาห์ และองค์ พ ระชายาที่ ท รงสถานะพระภคิ นี ใ น
ขณะเดี ย วกั น ทรงพระนามว่ า อหุ รา เสด็จ ไปแสวงหา
พระคัมภี ร์ไสยเวทของเทพเจ้ าทอท ซึ่งสามารถใช้ สะกด
สวรรค์ แ ละโลก และท าให้ รู้ ภ าษานกกับ สั ต ว์ ท้ั งปวงได้
พระเจ้ านา.เนเฟอร์.กา.ทาห์ ทรงเรือไปยังแม่นา้ ที่คอพโทส
ทรงโกยทรายที่บรรจุมาพร้ อมกับเรือลงและทาสันทรายขึ้น
ในแม่ น้า ทรงพบว่ าบนนั้ นมีหี บบรรจุ พระคัมภี ร์ไสยเวท
ทว่าถูกอารักษ์ด้วยงู แมงป่ อง และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด
พระเจ้ านา.เนเฟอร์.กา.ทาห์ ทรงรับมือกับแมงป่ องและ
สัตว์เลื้ อยคลานทุ กชนิ ดอย่ างง่ ายดายด้ วยการเป่ ามนตร์
สะกด ในทางกลั บ กั น ทรงต่ อ สู้ กับ งู ด้ วยความยากเข็ญ
เพราะงูท่ีถูกฆ่ าจะเปลี่ ยนรูปโฉมและมีชี วิตขึ้นใหม่ ทัน ที
สุดท้ ายพระเจ้ า นา.เนเฟอร์.กา.ทาห์ ตัดสินพระทัยฟั นงู
เป็ นสองท่อนและนาทรายกลบระหว่างชิ้นส่วน งูจึงยุติการ
ฟื้ นคืนชีพเพื่อต่อสู้กบั พระองค์
... แล้ว พระองค์ พบว่ า บนนั้ น มี หี บซึ ่ ง บรรจุ
พระคัมภี ร์ที่รัด ด้วยงู แ ละแมงป่ องและสัต ว์เลื้ อยคลาน
ทุ กชนิ ด และด้านข้างพระองค์ พ บงู ที่ ไม่ มี วั น ตาย และ
พระองค์ เป่ ามนตร์สะกดงู ทัง้ หลายทัง้ แมงป่ องและสัต ว์
เลื้อยคลานทุกชนิ ดทีพ่ ันหี บอยู่เพื ่อไม่ ให้มันออกมา และ
พระองค์ไปที ง่ ูที่ไม่ มีวันตาย และสูก้ บั เขา และฆ่าเขา แต่
เขาก็ กลับมีชวี ติ ขึ้ นมาอีก และเปลีย่ นรูปใหม่ พระองค์กส็ ู ้
กับเขาอีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง แต่เขาก็ กลับมีชวี ติ ขึ้ นมาอีก และ
เปลีย่ นเป็ นรูปทีส่ าม พระองค์ฟันเขาขาดสองท่อนและเอา
ทรายกลบระหว่างชิ้นส่วน เพือ่ เขาจะได้ไม่โผล่ข้ นึ มาอีก
(วิลเลียม แมทธิว ฟลินเดอร์ส พีทรี, 2550, น. 158-159)
ขณะที่ พ ระคั ม ภี ร์ ป ฐมกาลของศาสนาคริ ส ต์ มี
รายละเอียดที่พระผู้เป็ นเจ้ าทรงไต่ ถามเหตุท่ี ‘ชายผู้น้ัน ’
กินผลของต้ นไม้ ท่ีพระองค์ทรงสั่งห้ าม เขาตอบว่ าเพราะ
ผู้ ห ญิ งที่พ ระองค์ ให้ มาอยู่ กับ เขามอบผลไม้ น้ั นให้ ครั้ น
พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสถาม ‘หญิ งผู้ น้ั น ’ ว่ าด้ วยเหตุใดจึ งท า
เช่นนั้น เธอก็กล่าวว่าเพราะงูล่อลวง แคมพ์เบลล์เชื่อมโยง
อนุภาคดังกล่าวกับตานานของชาวบัซซารี ที่งูกเ็ ป็ นต้ นเหตุ
ชวนให้ ผู้ ช ายกับ ภรรยาของเขากิ น ผลไม้ ต้ อ งห้ าม เมื่ อ
อูนุมบัทเทเสด็จมาจากท้ องฟ้ า ทรงถามว่าใครบอกให้ พวกเขา
กินผลไม้ น้ัน ก็ทรงได้ รับคาตอบทานองเดียวกันว่ า งูเป็ น
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… มีนิยายเก่าแก่อยู่เรือ่ งหนึง่ ซึง่ เรายังคงจาได้ เล่า
ฝ่ ายบอกให้ กิน แคมพ์เบลล์กล่ าวว่ า ในทั้งสองเรื่องงูเป็ น
สัญลักษณ์ของชีวิตที่เป็ นอิสระจากอดีตและจะยังคงมีชีวิต ทานองว่ามันดารงอยู่แน่ นอน ที น่ ่ัน หลังจากที ล่ ะจากที น่ ี ่
และว่ามันจะกลับมาสู่โลกนี้อีก และจะมาสู่ความมีชีวิตจาก
อยู่ต่อไป กับทั้งตีความสัญลักษณ์น้ ี ดังนี้
... พลังแห่ งชีวิตเป็ นสาเหตุ ที่ท าให้งูลอกคราบ คนทีต่ ายแล้ว ถ้าเป็ นดังนี้ – ถ้าว่าคนเป็ นกลับมาสู่ชีวติ อี ก
เหมือนกับทีพ่ ระจันทร์ปลดเปลื้องจากเงามืด งูลอกคราบ จากคนตาย – มันก็เป็ นความจริงไม่ใช่หรือ ว่าวิญญาณของ
เราดารงอยู่ในโลกอืน่ ?
ของมันเพือ่ ทีจ่ ะเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับทีพ่ ระจันทร์
(ฮิวห์ เทรดเดนนิค, 2550, น. 129)
ปลดเปลื้ องจากเงามื ดเพื ่อที จ่ ะเวียนว่ายตายเกิด ทัง้ สอง
ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชีวิตและคุณูปการของโจเซฟ
ต่างเป็ นสัญลักษณ์ทีส่ ือ่ ความหมายเดียวกัน บางครัง้ งูจะ
แสดงสัญลักษณ์อยู่ในรูปของวงกลมที่กลืนกิ นหางของ แคมพ์ เบลล์ ต่ อการศึ กษาเทพปกรณั ม ” บารนี บุ ญ ทรง
ตนเอง นัน่ คือภาพของชีวติ ชีวติ นัน้ สละชัว่ อายุหนึง่ แล้ว กล่ าวถึ ง “ระบ ากระบื อ ” เป็ นเรื่ องเล่ าของชาวอเมริ กัน
ก็ อี ก ชัว่ อายุ ห นึ่ง เพื่อที่ จ ะได้เวียนว่ ายตายเกิ ด งู เป็ น อินเดียนเผ่ าแบล็คฟุ ท (Blackfoot) ซึ่งปรากฏในผลงาน
สัญ ลักษณ์ ของพลังและการรับรู้อมตะซึ่งว่ ายวนอยู่ใน ของแคมพ์ เบลล์หลายเล่ ม ได้ แก่ “The Power of Myth”
แดนแห่ งกาละ โยนทิ้ งความตายไป และเวียนว่ายตาย “The Hero’s Journey” “Myths to Live By” และ “The Masks
เกิด ไม่มที ีส่ ิ้ นสุด มีบางสิ่งเกีย่ วกับชีวติ ทีน่ ่าพรัน่ พรึงอย่าง of God: Primitive Mythology” (บารนี บุ ญ ทรง, 2552,
ยิ่งเมื อ่ คุณมองในแง่นัน้ เพราะฉะนัน้ งูจึงบอกถึงความมี น. 94-96) สาระหลัก คือ ธิดาของครอบครัวหนึ่งไปตักนา้
เธอบังเอิญมองขึ้นไปยังหน้ าผาและเห็นฝูงกระบือพอดี เธอ
เสน่ห์ และความน่ากลัวของชีวติ
(โจเซฟ แคมพ์เบลล์ และบิลล์ มอยเยอร์ส, 2551, น. 88-89) พูดว่า “แหม ถ้าพวกเจ้าก้าวลงมานะ ข้าจะแต่งงานกับหนึง่ ใน
พวกเจ้า” ฝูงกระบือจึงก้ าวลงมาตามคาพู ดของเธอ และ
2. ตัวอย่างเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในพระคัมภีร์
กระบือชราที่เป็ นพ่อหมอของฝูงก็พาเธอไป ต่อมาผู้บดิ าไป
ของอี ยิปต์ ทัศนะของโสคราตี ส เทพปกรณัมของชาว ตามหาเธอ และถูกกระบือกระทืบจนเสียชีวิต เมื่อกระบือ
อเมริกนั อินเดียนเผ่าแบล็คฟุท พระคัมภีรแ์ ละวรรณกรรม เห็นสาวน้ อยร้ องไห้ กบ็ ังเกิดความเห็นอกเห็นใจ เขากล่าวว่า
ทางศาสนาฮินดู และพระพุทธศาสนาของอินเดีย รวมไป หากเธอสามารถทาให้ ผ้ ูบิดากลับมามี ชีวิตใหม่ ได้ เขาก็จะ
ถึงคัมภีรไ์ บเบิลของคริสต์ศาสนา
ปล่ อยเธอเป็ นอิสระ สาวน้ อยตกลง เธอได้ เศษกระดูกของ
เทพปกรณัมอียิปต์มีเรื่องเล่ าที่เทพเจ้ าโอไซริสถูก ผู้บิดามาชิ้นหนึ่ง จึงวางลงบนพื้ นและคลุมด้ วยผ้ าห่ มของ
ลวงให้ เสด็จลงหี บศพระหว่ างงานเลี้ ยงและถูกโยนทิ้งลง เธอ เธอขับร้ องเพลงชุบชีวิตอันเป็ นเพลงวิเศษที่ทรงพลัง
แม่นา้ ไนล์ ยังให้ พระมหาเทวีไอซิสต้ องเสด็จตามหาพระศพ ยิ่งใหญ่ และเธอก็ได้ บิด ากลั บคืนมา บรรดากระบือต่ าง
ของพระสวามี ครั้นทรงพบพระศพแล้ ว ทรงนากลับมายัง งงงวย พวกเขายื่นข้ อเสนอจะสอนระบากระบือให้ กับเธอ
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นา้ ไนล์ ระหว่างเสด็จ พระมหาเทวี ในทางกลับกัน หลังจากที่เผ่าพันธุข์ องเธอฆ่ากระบือจานวน
ไอซิ สทรงเปิ ดฝาหี บพระศพ และทอดพระวรกายลงบน มากสาหรับเป็ นอาหาร เธอจะต้ องร่ายราและขับร้ องเพลง
เรือนร่ างของพระสวามี จากนั้ นก็ทรงครรภ์ และให้ กาเนิ ด วิเศษเพื่อให้ ท้งั หมดได้ กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
เทพเจ้ าฮอรัส แคมพ์ เบลล์ ตีความสัญลักษณ์ น้ ีว่า สะท้ อน
นอกเหนื อจากตัวอย่ างที่กล่ าวข้ างต้ น พระคัมภี ร์
วัฏจักรที่ “ชีวิตมาจากความตาย” (โจเซฟ แคมพ์ เบลล์ และ และวรรณกรรมทั้ ง ของตะวั น ออกและตะวั น ตกยั ง มี
บิลล์ มอยเยอร์ส, 2551, น. 379)
ข้ อความอีกจานวนมากสะท้ อนวัฏจักรแห่ งการเกิด -ดับที่
ขณะที่โสคราตีส (Socrates) นั กปราชญ์ แห่ งกรี ก หมุนเวียนเป็ นรูปกลม ยกตัวอย่ างใน “อุปนิษัท” กล่าวถึง
โบราณให้ ความเห็นว่า จิตวิญญาณของมนุษย์เป็ นอมตะวิสยั วาระที่บุรุษจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งโดยมีความตาย
และมิได้ เสื่อมสลายไปพร้ อมๆ กับสรีระร่ างกาย หลังละ เป็ นสะพานเชื่ อม พระมุ นี ฮิ น ดู อุ ป มาการละสังขารของ
จากสังขาร วิญญาณจะดารงอยู่ ในโลกอื่นชั่วขณะ ก่อนจะ มนุษย์ประดุจดังผลมะม่วง ผลอินทผลัม หรือผลไทรที่แยก
หวนกลับมาสู่โลกนี้อกี วาระหนึ่ง
ออกจากกิ่งก้ าน กลายสภาพเป็ นอื่นก่อนที่จะเริ่มต้ นชีวิต
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... พระศาสดาเสด็จจากพระคันธกุฏิมาประทับยืน
อยู่บนขัน้ บันไดเทวสถาน ตรัสเทศนาถึงความไม่คงทีแ่ ห่ ง
บรรดาสิ่งทีม่ ีความเกิด ตรัสถึงความดับไปแห่ งสิ่งทัง้ ปวงที ่
ธรรมชาติ ป รุ งแต่ งขึ้ น ตรัสถึ งลักษณะความร่ วงไปเรื อ่ ย
... เมือ่ ร่างกายของเขาผอมลงเพราะความชราหรือ เป็ นกระแสนา้ แห่ งบรรดารู ปและนาม สรรพสังขารธรรม
โรคภัยผูใ้ กล้ตายแยกตนจากแขนขาของเขา เหมื อนผล ล้วนเป็ นของไม่คงที ่ เลือกเอาอย่างใจไม่ได้ทงั้ นัน้ แล้วทรง
มะม่วงหรือผลอินทผลัมหรือผลไทรแยกตัวออกจากกิ่งของ แสดงให้เห็ นว่า ความปรารถนาเพื ่อเกิ ดในภพใหม่ ใดๆ
มัน และโดยอาการเดียวกับทีเ่ ขามา เขาย่อมรีบเดินทางไป ภพนัน้ ๆ ย่อมไม่ถาวรคงทีอ่ ยู่ได้เลย แล้วทรงกล่าวประโยค
ยังที่อยู่ใหม่ และ ณ ที่นั้นถือเอารูปกายอีกรูปกายหนึ่ง ทีเ่ ธอเห็นว่าเป็ นความทาลายความหวังเสียหมดแต่ ก็เป็ น
ความจริงทีป่ ระจักษ์อยู่ในขณะนี้คือ
เพือ่ เริ่มต้นชีวติ ใหม่
‘สูงลิ่วไปจนถึงความสว่างไสวอันลา้ เลิศแห่ งสวรรค์
… เหมื อนตั วทาก เมื ่อ ไปถึ ง ที ่สุ ด ของใบหญ้า ก็
มีเกิดแล้วก็ มดี ับ’
ถือเอาใบหญ้าใหม่และคืบตัวสู่มนั เมือ่ ละกายนี้ และปล่อย
(เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2552, น. 315)
ให้มันหมดความรูส้ ึกแล้วก็ ถือเอาเรือนร่างอีกเรือนร่ าง
ใน “อัตชีวประวัติของโยคี” ปรมหังสา โยคานันทะ
หนึง่ และคืบตนไปสู่มนั
(สวามี ประภาวนันทะ และเฟรเดอริค แมนเชสเตอร์, แบ่งจาแนกการเวียนว่ายตายเกิดออกเป็ น 3 ระดับ กับทั้ง
2553, น. 166) ถ่ า ยทอดข้ อมู ล ในลั ก ษณะการสนทนาระหว่ า งตนกั บ
ศรียุกเตศวรผู้ เป็ นคุ รุ ศรี ยุกเตศวรละสังขารเมื่อวันที่ 9
ส่วนใน “กามนิต วาสิฏฐี” ขณะที่กามนิตและวาสิฏฐี
มีนาคม ค.ศ.1936 ณ อาศรมที่เมืองปุ รี ประเทศอินเดีย
ละจากเนื้อหนังมังสาและไปพบกันในแดนสุขาวดี กามนิต
ท่านฟื้ นคืนชีพและปรากฏกายต่อหน้ าปรมหังสา โยคานันทะ
แลเห็น ดอกบั วที่ด วงวิ ญ ญาณของตนประทับ เริ่ ม โรยรา
ผู้เป็ นศิษย์ในตอนบ่ายสามโมงของวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.1936
ทั้งยังมีกลีบดาคล้ ายกับถูกเผาไหม้ จนม้ วนกลับก็เกิดอาการ
ณ เมืองบอมเบย์ ผู้เป็ นคุรุได้ อรรถาธิบายให้ ศิษย์ฟังเรื่อง
ตื่นตระหนก เขาหันไปไต่ถามสาเหตุจากวาสิฏฐี เพราะเธอ
“กายสาม” และ “โลกสาม” ดังนี้
เคยเข้ าเฝ้ าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ าเมื่อครั้งยังไม่ ละ
... พระเป็ นเจ้าทรงห่ อหุม้ วิญญาณของมนุ ษย์เอาไว้
จากมนุ ษยโลก วาสิฏฐี ตอบว่ าพระพุ ทธเจ้ าทรงประจักษ์
เรื่องนี้ อยู่ แล้ ว จึ งตรัสไว้ ว่ า “มี เกิ ดก็ มี ต าย ถึ งแก่ ความ เป็ นชัน้ ๆ ในกายสาม ... กายแรกคื อกายแห่ งเหตุที่เกิ ด
ทาลายไปจนสิ้น เหมือนกับสวนในโลก และดอกไม้ในสวรรค์ จากมโนคติหรือทีเ่ รียกว่า เหตุกาย กายทีส่ อง คือ ปราณกาย
ย่อมร่วงโรยไป” (เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2552, น. 238) อันละเอี ยดเบาบาง ซึ ง่ เป็ นทีต่ งั้ ของสภาวะจิตและอารมณ์
สาระทานองนี้ยังปรากฏในตอนที่วาสิฏฐี ผนวชเป็ น ของมนุ ษย์ กายทีส่ ามคื อ กายเนื้ อ หรือกายหยาบ มนุ ษย์
พระภิ กษุ ณี ในพระพุ ทธศาสนา ออกเดิ น บิ ณ ฑบาตและ ในมนุ ษยโลกจะอาศัยประสาทสัมผัสทางกายเนื้ อในการ
ปฏิบตั ภิ ัตกิจเยี่ยงสาวกผู้ภักดีต่อพระพุทธเจ้ าคนอื่นๆ บ่าย รับรู ้ แต่ ปราณชี พ คื อผู ท้ ี ่รับรู ด้ ว้ ยจิ ต ส านึ กและอารมณ์
วันหนึ่ง เธอไปสู่เทวาลัยพระกฤษณ์เพื่อฟั งพระปั จฉิมเทศนา ความรูส้ ึกและมีร่างซึง่ ประกอบขึ้นจากพลังชีพ ส่วนวิญญาณ
และก็เป็ นการส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่จะเสด็จออก ทีค่ งเหลืออยู่แต่เหตุกายนัน้ จะดารงอยู่ในปี ติของอาณาจักร
จากแคว้ น โกสัม พี จารึ กไปยั งแคว้ น แดนตะวั น ออกของ ของมโนคติเป็ นหลัก
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 538)
อินเดีย จึงได้ สัมผัสซึ้งกับพระธรรมคาสอนเกี่ยวกับความ
ไม่จีรังของสรรพสิ่งบนปฐพี โลก ตลอดจนวัฏจักรแห่ งการ
สาระหลั ก ของสาส์ น ที่ ก ล่ าวมาคื อ องค์ รวมของ
เวียนว่ายตายเกิดที่ว่า “มีเกิดแล้วก็มีดบั ”
มนุษย์ประกอบด้ วย 3 สภาวะ คือ เปลือกนอกที่เป็ นเนื้อหนังมังสา
ใหม่ในอีกรูปกายหนึ่ง เฉกเช่ นเดียวกับหอยทากเมื่อไต่ไป
ถึงสุดยอดหญ้ าก็ย่อมจะคืบตัวไปสู่อีกใบหนึ่ง ครั้งมนุ ษย์
ละกายเนื้ อและหมดความรู้ สึ ก วิ ญ ญาณก็จ ะคื บ ไปสู่
เรือนร่างใหม่ อันเป็ นการเริ่มต้ นของอีกภพชาติหนึ่ง

ปราณซึ่งเป็ นที่ต้งั ของจิตและอารมณ์ และวิญญาณ ขณะที่
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ก็ตามที่ได้ เข้ าสู่เหตุโลก โอกาสที่วิญญาณดวงนั้นจะหลอม
รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระเป็ นเจ้ าก็ขยั บเข้ ามาใกล้ เต็มที่
“งานรืน่ เริงเฉลิมฉลองบนโลกทิพย์ระดับสูงอย่างหิ รณ
ั ยโลก
จะจัดขึ้นเมื่อมีผูห้ นึ่งผูใ้ ดยังจิตให้เจริญจนหลุดพ้นจาก
ปราณโลก พร้อมจะล่วงเข้าสู่สรวงสวรรค์ในเหตุโลกได้”
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 542-543)
“ผูท้ ีห่ ลงติดอยู่ในเหตุโลกเป็ นเวลานานหลายพันปี
นัน้ มีอยู่ไม่นอ้ ย” (ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 551)
การเวียนว่ายตายเกิดในเหตุโลกบังเกิดขึ้นในความคิดและ
... หลังการตายของกายเนื้อแต่ละครัง้ วิญญาณจาก เกิดจากเหตุท่วี ิญญาณพอใจกับความปี ติสขุ อันไม่มที ่สี ้ นิ สุด
มนุ ษยโลกทีย่ งั ไม่ ได้พัฒนาจิตตนขึ้นมา จะตกอยู่ในภาวะ จนไม่สามารถหลุดออกจากเหตุโลกเพื่อหลอมรวมเป็ นหนึ่ง
ครึง่ หลับครึง่ ตายเสียเป็ นส่วนใหญ่ และแทบจะไม่รบั รูถ้ ึง เดี ยวกับพระเป็ นเจ้ าได้ ถึ งแม้ มั น จะเป็ นเพี ยงแค่ เอื้อม
การมีอยู่ของปราณโลกอันวิจิตรตระการนี้ เลย หลังแวะมา ก็ตาม
พักในปราณโลกระยะหนึ่ง วิญญาณเหล่านี้ จะกลับคืนสู่
… ความตายและการกลับมาเกิ ดใหม่ ในเหตุ โลก
บังเกิดขึ้นในความคิ ด ชาวเหตุโลกอาศัยแต่ เพี ยงความรู ้
มนุษยโลกเพือ่ สัง่ สมบทเรียนต่อไป
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 553-554) แจ้งที อ่ ยู่เหนื อกาลเวลาเป็ นเครือ่ งหล่ อเลี้ยง ใช้นา้ พุ แห่ ง
ด้ วยเหตุ น้ ี “กรรมหยาบหรื อ กิ เลสของมนุ ษ ย์ ศานติ เป็ นเครื ่องดับ กระหาย ท่ อ งไปด้ว ยญาณหยั่งรู ท้ ี ่
จะต้องขจัดให้หมดสิ้นไปเสียก่อน เจ้าตัวจึงจะอยู่ในปราณ เปรี ย บได้กั บ พื้ นพสุ ธ าที ่ ไ ร้ร่ อ งรอย แหวกว่ า ยอยู่ ใ น
มหาสมุทรแห่งปี ติสขุ อันไม่มีทีส่ ้ นิ สุด
โลกต่อไปได้” และ “พวกทีอ่ าศัยอยู่ในปราณจักรวาลเป็ น
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 551)
ปกติ วิส ัยหรื อเป็ นระยะเวลานานคื อพวกที ่ห ลุด พ้น จาก
กล่าวโดยสรุปคือ มนุษย์ท่จี ิตยังไม่พัฒนาย่อมต้ อง
กิเลสอันหยาบหรือความปรารถนาในวัตถุธาตุทงั้ ปวงโดย
สิ้นเชิ งแล้ว จึง ไม่ จ าเป็ นต้องกลับมาเกิ ดยังมนุ ษยโลก เวียนว่ายตายเกิดทั้งในมนุ ษยโลก ปราณโลก และเหตุโลก
นับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะหลุดพ้ นจากกายทั้งสาม จะอย่างไร
อีก” (ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 553-554)
การหลุดพ้ นจากกิเลสและ “ไม่จาเป็ นต้องกลับมา ก็ดี การเกิดใหม่ ท้ังในมนุ ษยโลก ปราณโลกและเหตุโลก
เกิดยังมนุ ษยโลกอี ก” ไม่ได้ หมายความว่าวิญญาณดวงนั้ น ต่างไม่ จีรังยั่งยืน เพราะตราบใดที่วิญญาณยังไม่ รวมเป็ น
จะสามารถไต่ระดับไปสู่โลกที่สูงส่งกว่ า [เหตุโลก] ได้ การ หนึ่งเดียวกับพระเป็ นเจ้ า เขาก็ยังตกอยู่ภายใต้ วัฏจักรแห่ ง
เกิดใหม่จึงไม่ เพียงหมายความถึงปรากฏการณ์ท่วี ิญญาณ การเวียนว่ ายตายเกิดไม่ ระดับใดก็ระดับหนึ่ งอย่ างไม่ จบ
ต้ องลงไปเกิดในโลกที่อยู่ ในระดับต่ ากว่ าเท่ านั้ น ทว่ ายั ง ไม่ส้ นิ เมื่อวิญญาณถ่ายถอนกรรมในระดับเหตุโลกจนหมด
รวมทั้งการเวียนว่ายตายเกิดในโลกที่เขา [วิญญาณ] ดารง สิ้นแล้ ว จึงจะทะยานออกจากเหตุกายและผสานกับกระแส
อยู่เป็ นปกติวิสัยด้ วย เพราะเหตุท่เี ขาพอใจกับสภาพดังที่ แห่งพระผู้เป็ นนิรันดร์ได้
เป็ นอยู่ จึ งไม่ ได้ พั ฒ นาจิ ต ให้ เจริ ญ ขึ้ นไปในระดั บ ที่ สู ง
... หลังถ่ายถอนกรรมในระดับเหตุโลกหรือเมล็ด
กว่ าเดิม คุ รุศรี ยุกเตศวรกล่ าวว่ า วิญ ญาณที่อาศั ยอยู่ ใน พันธุ์แห่ งกิ เลสในอดี ต ได้ วิญ ญาณที ่ถูกขังก็จะทลายจุก
ปราณโลกต้ องถ่ายถอนกรรมอันละเอียดจนหมดจดก่อน ไม้ก๊ อ กแห่ ง อวิ ช ชา ทะยานออกมาจากเหตุ ก ายที ่เป็ น
ถึงจะ “ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในปราณโลกอี กต่อไป” เหมือนภาชนะชัน้ สุดท้ายทีร่ องรับวิญญาณเอาไว้ และผสาน
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 537)
เข้ากับกระแสแห่งพระผูเ้ ป็ นนิรนั ดร์
การที่ วิ ญ ญาณหลุ ด ออกจากปราณโลกระดั บ สู ง
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 555)
[หิรัณยโลก] ไปสู่เหตุโลกเป็ นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเมื่อใด
“สามโลก” ประกอบด้ วย มนุษยโลก ปราณโลก ซึ่งแบ่งออกเป็ น
ปราณโลกระดับล่างและปราณโลกระดับสูงหรือ “หิรัณยโลก”
และเหตุโลก หลังละจากกายเนื้อหรือมนุ ษยโลก วิญญาณ
จะไต่ระดับไปสู่โลกที่ประณีตกว่าตามลาดับ แต่ปรากฏการณ์
ทานองนี้ ไม่ บังเกิดกับวิญ ญาณทุ กดวง หากยั งยึ ดติดกับ
กิเลสซึ่ งก็มี การแบ่ งเป็ นล าดั บ ชั้ น เช่ นเดี ยวกัน วิ ญญาณ
จะต้ องกลับมาเกิดใหม่ในโลกที่ต่ากว่าเพื่ อชาระล้ างกรรมที่
ได้ ก่อเอาไว้ จนกระทั่งสามารถไต่ไปสู่ภูมิท่สี ูงกว่ าได้ การ
เกิดใหม่ในมนุษยโลกเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า
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ครั้นปรมหังสา โยคานันทะเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา
เพื่ อเผยแพร่ กิริ ยาโยคะไปยั งฟากฝั่ งตะวัน ตก ได้ ศึ กษา
คัมภี ร์ไบเบิลจากมุมมองของชาวตะวันออกแทนที่จะยึ ด
หลักทฤษฎีของทางตะวันตกตามขนบเดิม ปรากฏว่าข้ อความ
หลายตอนในคัมภีร์ไบเบิลสะท้ อนมโนทัศน์ว่าด้ วยกฎแห่ ง
การเวียนว่ ายตายเกิดมิได้ แตกต่ างไปจากพระคัมภี ร์จาก
ฟากฝั่งตะวันออก ปรมหังสา โยคานันทะจึงเชื่อมั่นว่าวัฏจักร
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบังเกิดขึ้นกับพระคริสต์และจอห์น
ผู้เป็ นคุรขุ องพระองค์ในปางที่ผ่านๆ มา ข้ อความหลายตอน
ในพระคัมภี ร์บอกเป็ นนั ย ว่ า เมื่อชาติ ท่ีแ ล้ ว จอห์ น กับ
พระเยซู ก็คือ เอลียาห์ (Elijah/Elias) กับ เอลีชา (Elisha/
Eliseus) ผู้เป็ นศิษย์
… เนื้อความตอนท้ายของพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญา
เก่าเป็ นการทานายว่าเอลี ยาห์กบั เอลี ชาจะกลับมาเกิดอี ก
ครัง้ ‘ดูเถิด เราจะส่งเอลี ยาห์ผูพ้ ยากรณ์มายังเจ้าก่อนวัน
แห่งพระยะโฮวาห์มาถึง คือวันทีใ่ หญ่ย่ ิงและน่าสะพรึงกลัว’
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 416)
ดังนั้ น จอห์ น [เอลี ย าห์ ] จึ งได้ ถือกาเนิ ด เร็วกว่ า
พระคริสต์ [เอลีชา] เพื่ อทาหน้ าที่เป็ นผู้นาสาส์นประกาศ
การประสูติ ของพระองค์ ทู ตสวรรค์ องค์ ห นึ่ งส าแดงตน
ต่ อเศคาริยาห์ ผ้ ู เป็ นบิดาและแจ้ งให้ ทราบเรื่องที่ จอห์ น
บุตรชายที่จะถือกาเนิดของเขาคือเอลียาห์ กลับชาติมาเกิด
“แต่ทูตสวรรค์นนั้ กล่าวแก่ท่านว่า เศคาริยาห์เอ๋ ย อย่ากลัว
เลย ด้วยได้ทรงฟังคาอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็ นชาย และท่านจงตัง้ ชือ่ บุตรนัน้
ว่าจอห์น ... เขาจะน าพงศ์พันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หัน
กลับมาหาพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย เขาจะนาหน้าพระองค์”
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 417)
ส่ ว นพระเยซู ก ็ท รงตรั ส เผยเรื่ อ งที่ เอลี ย าห์ คื อ
จอห์นใน 2 วาระ สังเกตได้ จากข้ อความ 2 ตอน ตามลาดับ
คือ “เอลียาห์นนั้ ได้มาแล้ว และเขาหารูจ้ กั ท่านไม่ ... แล้ว
เหล่าสาวกจึงเข้าใจว่า พระองค์ได้ตรัสแก่เขาให้เล็งถึงจอห์น
ผูใ้ ห้รับบัพติ ศมา” และ “เพราะว่าคาของผูเ้ ผยพระวจนะ
ทัง้ หลาย และธรรมบัญญาติ ได้พยากรณ์มาจนถึงจอห์นนี้
ถ้าท่านทัง้ หลายจะยอมรับให้เป็ น ก็จอห์นนีแ่ หละ เป็ นเอลียาห์
ซึง่ จะมานัน้ ” (ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 417)
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ปรมหั งสา โยคานันทะ อธิบายว่ า สาเหตุท่ีจอห์ น
ปฏิเสธว่าตนไม่ใช่เอลียาห์กเ็ พราะ “ท่านหมายความว่าท่าน
ลงมาเกิดในร่างอันต่าต้อยของจอห์น มิใช่ในร่างอันสูงส่ง
ของคุ รุ ผู ้ย่ ิ งใหญ่ เยี ่ย งเอลี ย าห์ อี ก ต่ อ ไป” (ปรมหั ง สา
โยคานันทะ, 2554, น. 417) ในปางที่เอลียาห์ [จอห์ น ]
สวมบทบาทเป็ นคุรุของเอลีชา ซึ่งก็คือ พระคริสต์ในปาง
ถัดไป เอลีชาผู้เป็ นศิษย์ได้ ร้องขอ ‘ให้ ฤทธิ์เดชของท่านอยู่
กับข้ าพเจ้ าตามสิทธิบุต รหั วปี ’ แต่ ผ้ ู เป็ นคุ รุกย็ อมรับว่ า
‘ท่านขอสิ่งที่ยากนัก’ บทบาทของคุรุกับศิษย์ได้ พลิกกลับ
สลับกันในชาติถัดไป จอห์น [เอลียาห์] ไม่จาเป็ นต้ องเป็ น
คุ รุของพระเยซู [เอลี ชา] อีกต่ อไป เพราะผู้ เป็ นศิ ษ ย์ ได้
สมบูรณ์พร้ อมด้ วยทิพยลักษณะแล้ ว
3. ที่มาของปรากฏการณ์เวียนว่ายตายเกิด
ผู้วิจัยอธิบายที่มาของความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตาย
เกิ ด ในโครงการวิ จั ย “การวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า ของนิ ท าน
พื้ นบ้ านเพื่ อบู ร ณาการการเรี ย นการสอน: กรณี ศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บ ‘นางเติ๊ ม -นางก๊า ม’ กั บ ‘นางอุ ท ธรา’ ”
(เจือง ถิ หั่ง, 2558, น. 113-114) ว่า บังเกิดจาก 2 ปั จจัย
หลัก ปั จจัยที่ 1 คือ อิทธิพลของวัฒนธรรมเกษตร โจเซฟ
แคมพ์เบลล์ ให้ ความเห็นว่า ในวัฒนธรรมป่ าและวัฒนธรรม
การเพาะปลู ก ความเชื่ อเรื่ องการเกิ ด ใหม่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ของชาวพื้ นเมืองที่ว่า พื ชผักชนิดต่ างๆ ครั้ง
ถู ก ตั ด กิ่ ง เล็ ม ยอดแล้ วย่ อ มไม่ ต ายกลั บ มี ก่ิ ง ก้ า นสาขา
งอกเงยออกมาใหม่ ทาให้ เชื่อมโยงได้ กบั วัฏจักรของชีวิตว่า
การตายมิใช่ จุดสิ้นสุดแต่ เป็ นการเริ่มต้ นสาหรับชีวิตใหม่
แนวความคิดทานองนี้มักจะไม่ประจักษ์แก่ชาติพันธุ์ท่ถี ูก
โอบล้ อมด้ วยวิถีแห่ งการไล่ล่าสัตว์ป่า เพราะ “หากฉี กแขน
ขาของสัตว์ตวั หนึง่ ออก มันจะไม่งอกออกมาอีก เว้นเสียแต่
ว่าสัต ว์ตัวนั้น จะเป็ นสัต ว์เลื้ อยคลานบางชนิ ด ” (โจเซฟ
แคมพ์เบลล์ และบิลล์ มอยเยอร์ส, 2551, น. 212-213)
ส่ วนปั จจั ยที่ 2 คื อ เงื่อนไขการส่ งต่ อ ปั จจั ยการ
ส่งต่ อสัมพั นธ์โดยตรงกับรูปแบบความคิดปฐมภูมิ หรือ
อาร์คไี ทพ์ [Archetype] ของยุง ยุงเข้ าใจว่ามีรปู แบบดั้งเดิม
ที่เป็ นต้ นเค้ าของความคิดและอนุภาคต่างๆ ยังให้ ปกรณัม
และแนวความคิดจานวนมาก ถึงแม้ จะประจักษ์ในวัฒนธรรม
ที่แตกต่ างกัน แต่ กลับมีองค์ประกอบที่คล้ ายคลึงกัน แม้
ความเชื่ อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิดจะปรากฏสอดคล้ องใน
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นิทานของไทยและเวียดนาม แต่ น่ันก็ไม่ ได้ หมายความว่ า
แนวคิดนี้จะมีข้ นึ จาเพาะในประเทศไทยกับเวียดนาม หรือ
ปรากฏในภาคพื้นตะวันออกเป็ นครั้งแรก ทั้งนี้ท้งั นั้นก็เป็ น
เพี ย งการขยายผลจากแนวคิ ด ที่ มี ม าตั้ ง แต่ บ รรพกาล
อันเป็ นสาเหตุยังให้ มีลักษณะคล้ ายๆ กันและใกล้ เคียงกับ
แม่พิมพ์หรืออนุภาคต้ นแบบ
นอกจากนั้ น นั กปราชญ์ ชาวกรีกและชาวอิน เดี ย
จานวนหนึ่งอธิบายที่มาของปรากฏการณ์เวียนว่ายตายเกิด
ว่า เกิดจากที่มนุษย์หมกมุ่นอยู่กับอวิชชา จึงต้ องเวียนว่าย
ตายเกิดชาติแล้ วชาติเล่ าเพื่ อชาระล้ างผลการก่อกรรมทา
บาปของตน ผู้วิจัยขอหยิบยกตัวอย่างประกอบสามตัวอย่าง
ดังนี้
ใน “เพลโต วันสุดท้ ายของโสคราตีส ” โสคราตีส
กล่าวว่า วิญญาณของปั จเจกที่ไม่ใช่คนดีจะต้ องล่องลอยไป
ตามที่ต่างๆ เพื่อเป็ นการรับโทษสาหรับพฤติกรรมเลวทราม
ในอดีต จวบกระทั่งเข้ าสถิตอยู่ในร่างเรือนใหม่ ด้ วยความ
ทะยานอยากในมตะวิสยั และการยึดติดกับอัตตาตัวตน
... เซบีส แน่นอน พวกนี้ไม่ใช่วญ
ิ ญาณของคนดี แต่
เป็ นพวกร้ายๆ และถูกกาหนดให้ท่องเทีย่ วไปตามทีต่ ่างๆ
เหล่านี้เพือ่ เป็ นการรับโทษสาหรับความประพฤติเลวทราม
ในอดีต พวกเขาท่องเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ในทีส่ ดุ ในฐานะ
ทีม่ ีความอยากติดยึดในรูปกายซึง่ ตามอยู่ไม่หยุดหย่อน ก็จะ
เข้าไปถูกขังในร่างกายอี กวาระหนึง่ และดังทีค่ ณ
ุ อาจคาดไว้
พวกเขาย่อมยึดติดกับตัวตนหรือธรรมชาติทีม่ ีลกั ษณะนิสยั
เหมือนกับทีเ่ ขาได้ปรุงแต่งไว้เมือ่ สมัยมีชีวติ อยู่
(ฮิวห์ เทรดเดนนิค, 2550, น. 161)
ส่วนภารตนิยายเรื่อง “ภฤคุ” กล่ าวถึงภฤคุผ้ ูเป็ น
โอรสที่เกิดจากใจของพระพรหม ทรงได้ รับความเคารพ
นับถือจากเทวดาและอสูรเพราะเป็ นฤษีผ้ ยู ่งิ ใหญ่ เฉียบขาด
และมีสติปัญญาอานาจมาก สิ่งที่ภฤคุครุ่นคิดและใคร่ครวญ
จะหาคาตอบมากที่สดุ คือ “ใครเป็ นพระเจ้าสูงสุดทีแ่ ท้จริง
แต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยว” (ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา, 2547, น. 114)
เหตุเพราะทวยเทพ อสูร และมนุษย์ถอื ว่าพระผู้เป็ นเจ้ ามี 3
พระองค์และทรงสถานะมหาเทพสูงสุดเสมอกัน พระพรหม
เป็ นเทพผู้สร้ าง พระวิษณุ [พระนารายณ์] เป็ นเทพผู้ถนอม
โลก ส่ วนพระศิ วะ [พระอิศวร] เป็ นเทพผู้ ท าลาย ทั้ง 3
พระองค์ ต่ างมี ส าวกที่นิ ย มเลื่ อ มใสศรั ท ธาแยกกัน เป็ น

องค์ๆ และต่างฝ่ ายต่างยืนยันว่าเทพเจ้ าของตนเป็ นพระเจ้ า
สูงสุด หลังจากที่ไตร่ ตรองโดยถ้ วนถี่แล้ ว ภฤคุ ตัดสินใจ
ทดลองพระมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ เพื่ อ หาข้ อ สรุป ที่ว่ า
พระองค์ใดเป็ นพระเจ้ าสูงสุดที่แท้ จริง
ภฤคุพรหมฤษีดาเนินไปยังพรหมโลกที่ประทับของ
พระบิดาเจ้ าเป็ นอันดับแรก แลเห็นพระปิ ตามหะประทับนิ่ง
อยู่ในสมาธิอนั ลึกซึ้ง ทรงไม่ใยดีต่อสรรพสิ่งรอบพระวรกาย
รวมทั้งพระบุตรของพระองค์ด้วย ภฤคุจึงตั้งใจแสดงกิริยา
ยโสผิดกับความนอบน้ อมเช่นเคย ทาให้ พระพรหมทรงกริ้ว
สุดขีด และจัดแจงจะเปล่ งพระสุรเสียงสาปสรรพระบุตร
ผู้โอหังของพระองค์ ทว่ าโชคดีท่ีภฤคุได้ อันตรธานหายไป
จากพรหมโลกเสียก่อน เหตุเกิดขึ้นยังข้ อคิดให้ กับภฤคุว่า
พระปิ ตามหะย่ อมไม่ใช่ พระเจ้ าที่แท้ จริงเพราะไม่สามารถ
อดกลั้นพระอารมณ์กับทั้งทรงขาดขันติธรรม พระมหาฤษี
มุ่งหน้ าต่ อไปยังภูเขาไกรลาสที่เผือกผ่องแห่ งพระศิวะเจ้ า
หวั งจะได้ เข้ าเฝ้ าพระผู้ ทรงทัดพระจัน ทร์ เป็ นปิ่ น แต่ ไม่
สมประสงค์เพราะเป็ นเพลาที่พระศิวะทรงสาราญอยู่ ด้วย
พระแม่ปารวตี ทรงมีเทวบัญชาห้ ามมิให้ ใครรบกวน ภฤคุ
รู้สึกเสียใจอย่ างมากและเข้ าใจว่ าพระศิวะก็ไม่ ใช่ พระเจ้ า
ที่แท้ จริงเหมือนกับพระพรหมเนื่องจากทรง “ต้อนรับแขก
ผูม้ าเยือนอย่างไร้นา้ ใจ” (ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา, 2547, น.
116)
ท้ ายที่สุด ภฤคุพรหมฤษีดาเนินไปยังไวกุณฐสถาน
ที่ประทับแห่ งองค์พระนารายณ์เป็ นเจ้ า แลเห็นองค์พระ
วิษณุบรรทมนิ่ง พระเนตรปิ ดสนิท จึงปราดเข้ าไปใกล้ แล้ ว
ยกบาทขึ้นเตะที่พระทรวงอย่ างแรง ตรงกันข้ ามกับความ
คาดคะเนของภฤคุ ว่า พระเป็ นเจ้ าจะทรงพิ โรธ พระวิษณุ
กลับแสดงความเป็ นห่ วงและตรัสถามภฤคุ ถึงอาการเจ็บ
บาทจากที่ ต้ องพระทรวงของพระองค์ ภฤคุ ซ าบซึ้ งใน
น้าพระหฤทัยของพระมหาเทพ ทรงสรรเสริญ พระองค์ว่า
เป็ นพระเจ้ าสู งสุ ดที่ แท้ จริ ง อย่ างไรก็ดี พระวิ ษณุ เจ้ าทรง
ปฏิเสธคาสรรเสริญดังกล่าว ทรงอธิบายว่าการที่ภฤคุตดั สิน
ว่ าพระพรหมและพระศิวะทรงมิใช่ พระเจ้ าที่แท้ จริงเพี ยง
เพราะพระจริยาวัตรของสองพระองค์ไม่สบอารมณ์ของเขา
นั้นไม่ ยุติธรรม การจะเข้ าถึงหรือสัมผัสพระเจ้ า ที่แท้ จริง
ต้ องอาศัยดวงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ ครั้งดวงจิตเข้ าถึงพระเจ้ า
ได้ แล้ ว ปั ญหาทั้งมวลจะพลันหายไป ไม่มีความสงสัยและ
ไร้ ซ่ึงการเปรียบเทียบ แต่หากมนุษย์ยังหลงผิดก่อกรรมทา
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ธรรมชาติ และพอใจกับสรรพสิ่งที่เป็ นมตะวิสัย เขาก็ยั ง
ต้ องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเพื่อชาระล้ างผลกรรม
… ดู ก่ อ นพระประชาบดี ดวงจิ ต ของสิ่ งมี ชี วิ ต นับล้ านปี จึงจะบรรลุถงึ ความหลุดพ้ นได้
ทัง้ หลายล้วนถูกปกคลุมถูกหุม้ ห่อด้วยมายา คือความเข้าใจ
... การใช้ชีวิตตามครรลองแห่ งธรรมชาติ เยี่ยง
ผิด หลงผิด ทาให้ตอ้ งก่อกรรมทาบาป ทาชั่ว มิ รูจ้ กั หยุด ทาสจัดเป็ นวิถที างอันน่าอัปยศ การจากัดตนเองให้อยู่แต่
หย่อน มายาคือความหลงผิดนี้ เป็ นเครือ่ งหุม้ ห่อดวงจิตจน เฉพาะในกรอบของวิวฒ
ั นาการตามขัน้ ตอนธรรมชาติทาให้
มืดมิด ไม่แลเห็นความจริง ทาให้เวียนว่ายตายเกิดวนอยู่ มนุ ษย์ไม่สามารถเร่งรัดเวลาให้เร็วขึ้นได้ ต่อให้ใช้ชีวติ ตาม
ในสังขารสาคร ชาติแล้วชาติเล่า
ครรลองของธรรมชาติทีม่ ีอิทธิพลเหนื อกายและจิตของตน
(ศักดิ์ศรี แย้ มนัดดา, 2547, น. 121) โดยไม่ผิดพลาดเลยแม้สกั น้อย มนุ ษย์ก็ยังต้องเวียนว่าย
ใน “กามนิต วาสิฏฐี ” ตอนที่องคุลิมาลจอมโจรที่ ตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนับล้านปี กว่าทีจ่ ะบรรลุถึงความ
เคยจับตัวกามนิ ตเรียกค่ าไถ่ และความอามหิ ตของเขายั ง หลุดพ้นได้
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 315)
ความหวาดผวาแก่ประชาชนไปถ้ วนทั่ว ได้ ผนวชเป็ นสาวก
บาป และไม่ยอมแลเห็นความเป็ นจริง ก็จะต้ องเวียนว่ าย
ตายเกิดวนอยู่ในสังขารสาครเป็ นชาติแล้ วชาติเล่า

ผู้ เจริ ญ รอยตามพระบาทแห่ งพระพุ ทธเจ้ า เดิ น ทางไป
สารวจความเป็ นอยู่ของกามนิตตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ กบั วาสิฏฐี
ภรรยาทั้งสองคนของกามนิตใช้ คาบริภาษอย่ างรุนแรงขับ
ไสนักบวชเร่ร่อนออกไปจากประตูบ้าน กามนิตรู้สึกละอาย
ใจกั บ จริ ต การของภรรยาซึ่ ง ไม่ เป็ นไปตามธรรมเนี ย ม
อิน เดีย แต่ เก่ าก่ อ นที่เจ้ าของบ้ านจะต้ อ งต้ อ นรับ แขกมา
เยือนเยี่ยงเทพยดาเจ้ า ทว่ าองคุลิมาลนักบวชผู้ควรแก่การ
บูชากล่ าวกาชับว่า ตนไม่โกรธเคืองและไม่ใยดีต่อผรุสวาท
เพราะพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ว่า ผู้ใดก็ตามที่ยังมีโทสะ แม้ จะ
ตายจากมนุ ษยโลกก็ยังไม่ ถึงที่ปรารถนาที่แท้ จริง บุ คคล
ต้ องไปเกิดที่น่ันบ้ างที่น่ีบ้าง ก็เพราะกรรมเป็ นเหตุปรุงแต่ง
ให้ ไปเกิด หาใช่เพราะอานาจเด็ดขาดที่มาจากสวรรค์ไม่
... ดูก่ อนคฤหบดี อาตมาจะโกรธต่ อผรุ สวาทได้
อย่ างไร เพราะพระศาสดาได้ต รัสสอนว่า ‘ดู ก่ อนสาวก
ทัง้ หลาย แม้ร่างกายจะถูกโจรผูร้ า้ ยเลื่อยขาดเป็ นท่อนๆ
ก็ ดี ถ้ายังมีโทสะอยู่ก็ยงั ไม่ถงึ ทางทีป่ รารถนา’
... ทีบ่ ุคคลต้องไปเกิดทีน่ น่ั ทีน่ ีใ่ นโลกมนุษย์บา้ ง ใน
สวรรค์บา้ ง ในนรกบ้าง เพราะกรรมเท่านัน้ เป็ นเหตุปรุงแต่ง
ให้ไปเกิด หาใช่เพราะอานาจเด็ดขาดทีม่ าจากสวรรค์ไม่
(เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2552, น. 135, 269)
ส่วนปรมหั งสา โยคานันทะ นาเสนอประเด็นนี้ใน
“อัตชีวประวัติของโยคี ” ทานองว่ า หากมนุ ษย์ ไม่ ฝึ กฝน
พัฒนาจิตและเข้ าถึงพระเป็ นเจ้ าตั้งแต่ยังอยู่ในกายเนื้อ ซึ่ง
มี ค วามหมายเดี ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต ตามครรลองแห่ ง

สรุปคื อ มี อย่ างน้ อย 3 มรรควิ ถีอธิบายที่ม าของ
ความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิด วิถีที่ 1 คือ อิทธิพลของ
วั ฒ นธรรมเกษตร วิ ถี ที่ 2 ว่ า ด้ วยการขยายต่ อ จาก
แนวความคิดปฐมภูมหิ รืออาร์คไี ทพ์ และวิถีที่ 3 คือ การที่
มนุ ษย์ ไม่ สามารถสละละอัตตาและวัตถุ ท่ีไม่ จีรั ง จาต้ อง
เวียนว่ายตายเกิดเพื่อสะสางกรรมเก่าจนหมดจดจึงจะบรรลุ
ถึงความหลุดพ้ นได้
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึ กษาจุ ดมุ่ งหมายประการที่ 1 ทาให้ ทราบถึง
ความหมายศั กดิ์สิทธิ์ของทิศ บู รพาที่เป็ นสัญ ลั กษณ์ ของ
การถือกาเนิดเกิดใหม่ ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ยังประจักษ์จากสัญลักษณ์ของงูท่ไี ม่มีวันตายเนื่องจากลอก
คราบเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ไปเรื่อยๆ ส่วนการศึกษาตัวอย่ าง
เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดตามจุดมุ่งหมายประการที่ 2
ทาให้ ทราบว่ า ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ ายตายเกิดสะท้ อน
วัฏจักรที่ “ชีวิตมาจากความตาย” จากเทพปกรณั มของ
อียิปต์ ตลอดจนทัศนะของโสคราตีสที่เข้ าใจว่า หลังละจาก
สังขาร วิญญาณจะดารงอยู่ในโลกอื่นชั่วขณะก่อนที่จะหวน
กลับมาสู่มนุ ษยโลกอีกวาระหนึ่ง และจากเทพปกรณัมของ
ชาวอเมริกันอินเดียนเผ่าแบล็คฟุท นอกจากนั้น ข้ อความ
หลายตอนใน “อุ ป นิ ษั ท ” “กามนิ ต วาสิ ฏ ฐี ” และ
“อัตชีวประวัตขิ องโยคี” ก็ทาให้ ทราบถึงความเชื่อเรื่องการ
เวียนว่ ายตายเกิดของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูและ
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พระพุทธศาสนา กับทั้งประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์ได้
อย่ างชัดเจน ขณะที่ผลการศึกษาจุ ดมุ่งหมายประการที่ 3
ท าให้ ทราบว่ า นอกเหนื อ จากสาเหตุ อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒ นธรรมเกษตร และทฤษฎีอาร์คีไทพ์ ท่ีได้ น าเสนอใน
โครงการวิจัย “การวิเคราะห์คุณค่าของนิทานพื้นบ้ านเพื่ อ
บูรณาการการเรียนการสอน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ‘นาง
เติ๊ม-นางก๊าม’ กับ ‘นางอุทธรา’ ” แล้ ว ความเชื่อเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิดยังสามารถอธิบาย ว่า เกิดจากที่มนุษย์ไม่
สามารถสละละอัต ตาและวั ต ถุ ท่ี ไม่ จี รั ง จึ งต้ อ งเวี ย นมา
เกิดใหม่เรื่อยๆ เพื่อชาระล้ างกรรมเก่า
ประจั ก ษ์ สายแสง (ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ , 7 พฤษภาคม
2559) ตั้ งข้ อสังเกตหลายประการเกี่ย วกับ ความหมาย
อันศักดิ์สทิ ธิ์ของทิศบูรพาในการดาเนินชีวิตของประชาชน
ไทย เป็ นต้ นว่า พระพุทธรูปในประเทศไทยมักจะมีลักษณะ
หั น พระพั กตร์ ไปยั งทิ ศ ตะวั น ออก คนไทยสมั ย โบราณ
จานวนไม่น้อยตัดสินใจตั้งบันไดบ้ านทางทิศตะวันออกหรือ
ทิศใต้ และ ระหว่ างที่ล้างชาระหน้ าในตอนเช้ า ชาวไทยก็
นิ ย มหั น หน้ าไปสู่ทิ ศ ตะวั น ออกหรื อทิศ ใต้ เช่ น เดี ยวกั น
เพราะเชื่อว่าจะเป็ นสิริมงคล
ขณะที่งูไม่ เพี ยงเป็ นสัญ ลั กษณ์ ส่ ือถึงวัฏจักรแห่ งการ
เวียนว่ายตายเกิด ทว่ายังสวมบทบาทประหนึ่งทูตนาส่งสาร
ระหว่างมนุษย์กับภูเขา ตลอดจนเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความ
เป็ นทวิภาวะอยู่ในตัว แคมพ์เบลล์เล่าว่า งูเป็ นที่เคารพนับถือ
ในวัฒนธรรมของชาวอเมริกนั อินเดียน พวกเขามองว่างูคือ
พลังที่มีความส าคัญ อย่ างยิ่งยวดที่จะต้ องสร้ างมิตรภาพ
ด้ วย พร้ อมกัน นั้ น ได้ ยกตัวอย่ างระบ างู ของชนเผ่ าโฮปี
(Hopi) ดังนี้

หนังสือ “พลานุ ภาพแห่ งเทพปกรณัม” ยังมีเรื่องเล่ า
น่ าสนใจเกี่ยวกับบุรุษนามทิเรซิอาส (Tiresias) เขาไปพบ
งูใหญ่สองตัวที่กาลังร่วมสังวาสอยู่ด้วยกัน จึงนาไม้ เท้ าวาง
ไว้ ระหว่างงูท้งั สอง เป็ นเหตุให้ ทเิ รซิอาสต้ องดาเนินชีวิตดัง
สตรีในช่ วงเวลาหลายปี ก่อนที่จะสามารถกลับสู่สภาพเป็ น
บุรุษอีกครั้งหนึ่ง (โจเซฟ แคมพ์เบลล์ และบิลล์ มอยเยอร์ส,
2551, น. 429)
ส่ ว นตั ว อย่ า งของการเวี ย นมาเกิ ด ใหม่ ป รากฏใน
วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายฉบับ เช่นว่า ใน
นิทานพื้นบ้ านไทยเรื่อง “นางอุทธรา” พระพุทธเจ้ าได้ ตรัส
ถึงชาติถัดไปของหญิ งและชายที่ร่วมกระทากรรมกับนาง
อุทธราว่า เศรษฐี กุปปิ ตตาผู้เป็ นบิดาของตัวละครเอกเกิด
เป็ นพระเทวทัต ผู้เป็ นภรรยาน้ อยเกิดเป็ นนางจิญจมาณวิกา
นางอุชุจิตตาภรรยาหลวงเป็ นพระกีสาโคตรมีเถรี โอรสธิดา
สองพระองค์ท่บี งั เกิดจากนางอุทธราและพระยาพรหมทัตต์
ได้ เป็ นพระอุบลวรรณาเถรีและพระราหุ ล ขณะที่พ ระยา
พรหมทัตต์ผ้ ูเป็ นพระสวามีทรงได้ เป็ นพระตถาคต พระผู้
ทรงเป็ นที่พ่ึงแก่โลกทั้งสาม (เจือง ถิ หั่ง, 2558, น. 127)
ปกรณัมเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์ยัง
ปรากฏอยู่ ใน “ปั ญ ญาสชาดก” “ทศชาดก” โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง “เวสสัน ดรชาดก” ที่ก ล่ าวถึ งพระชาติ สุด ท้ าย
ก่อนที่พระโพธิสตั ว์จะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้ า
ทฤษฎี ก ารถื อ ก าเนิ ด เกิ ด ใหม่ ยั ง มี อีก หลายแง่ มุ ม ที่
น่าสนใจ องค์ทะไลลามะที่สิบสี่ เท็นซิน กยัตโส แห่ งธิเบต
กล่ าวไว้ ใน “จิตแห่ งคุรุ” (ราจีฟ เมโรทรา, 2548, น. 7)
ว่า คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาบางเล่มกล่าวถึงอนุภาคว่างเปล่า
ในฐานะเป็ นต้ นกาเนิ ดของร่ างกาย และก็เป็ นต้ นกาเนิ ด
... ทีน่ ่นั เขาจะจับงูใส่เข้าไปในปาก สร้างมิตรภาพกับ แห่ งจัก รวาลทั้งมวล อะไรก็ตามที่มี การเปลี่ ยนแปลงจะ
พวกมัน แล้วก็ส่งพวกมันกลับไปยังภูเขา เหมือนกับทีพ่ วก ได้ รับผลกระทบจากเหตุและปั จจัย ดังนั้น จิตใจที่ไม่ คงที่
มันได้น าสารแห่ งภูเขามายังมนุ ษย์ การประสานสัมพันธ์ และเปลี่ ยนแปลง [จิตที่ยังมีกิเลส] ก็ย่อมจะเป็ นผลของ
ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ แสดงให้เห็นในความสัมพันธ์ เหตุ แ ละปั จ จั ย ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกัน และนี่ คื อ พื้ นฐานของ
กับงูในลักษณะนี้ งู เลื้ อยไปราวกั บสายน้ า และมีความ ทฤษฎี ก ารเกิ ด ใหม่ องค์ ท ะไลลามะที่ สิ บ สี่ เ ข้ าใจว่ า
เกี่ ย วพัน กั บ น้ า แต่ ลิ้ นของมัน แลบเป็ นไฟตลอดเวลา กระบวนการเกิดใหม่ท่แี ท้ กค็ ือการต่อเนื่องของจิตใจ หรือ
การต่อเนื่องของชีวิต
คุณจึงมีทวิภาวะอยู่ดว้ ยกันในตัวงู
... ชีวติ ถูกคัดสรรมาด้วยกระบวนการเกิดใหม่ทีเ่ ริ่มจาก
(โจเซฟ แคมพ์เบลล์ และบิลล์ มอยเยอร์ส, 2551,
น. 90) ร่างกายละเอี ยดระดับเซลล์ ประจวบกับจิตวิญญาณทีย่ งั มี
กิเลส ซึ ่งเป็ นจิตหยาบ ดังนัน้ กระบวนการเกิ ดใหม่ คื อ
การต่ อเนื่ องของจิตใจ หรือการต่ อเนื่ องของชีวิต และ
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กระบวนการเกิดใหม่เป็ นการเกิดอย่างจงใจในเวลาหนึง่ ใน กัน “จะพู ด ถึ ง space โดยปราศจาก time ไม่ ได้ ฉะนั้ น
space-time จึ ง เขี ย นเหมื อ นเป็ นค าๆ เดี ย วกั น โดยมี
สถานทีห่ นึง่
(ราจีฟ เมโรทรา, 2548, น. 7) เครื่องหมายไฮเฟนคั่นเท่านั้น” (กิ่งแก้ ว อัตถากร, 2541,
องค์ทะไลลามะที่สิบ สี่แห่ งธิเบตได้ รับการยอมรั บว่ า น. 38) แต่ในความเป็ นจริง สัมพันธภาพระหว่างกาละกับ
เป็ นพระอวโลกิเตศวรหรือพระพุ ทธเจ้ าแห่ งความกรุณ า เทศะปรากฏอยู่ ในคั มภี ร์ ทางไวเศษิ กะยุ กตั้งแต่ ยุค ก่ อน
อวตาร ทว่ า พระองค์ ไม่ เห็ น ด้ วยกั บ เรื่ อ งนี้ ในแง่ ท่ี จิ ต คริ สตกาล นอกจากประเด็นเกี่ยวกับอะตอม คัมภี ร์ ทาง
วิญญาณของพระอวโลกิเตศวรหวนกลับมามนุ ษยโลกอีก ไวเศษิ กะยุ กยังมีอรรถาธิบายเชิ งวิทยาศาสตร์อ่ ืนๆ รวม
วาระหนึ่ งโดยอาศั ย รูป นามของพระองค์ เป็ นยานพาหะ 10 ประการ ซึ่ งในนั้นประการที่ 10 ว่ าด้ วยสัมพั นธภาพ
อย่างไรก็ดี องค์ทะไลลามะที่สบิ สี่ยอมรับว่า พระองค์มสี าย ระหว่างเวลากับระยะทาง (ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554,
สัม พั น ธ์ท างกรรมอย่ างแน่ น แฟ้ นกั บ องค์ ท ะไลลามะที่ น. 87)
ขณะที่การอธิบายที่มาของปรากฏการณ์เวียนว่ ายตาย
สิบสาม “ในฝันของอาตมา อาตมาเคยพบองค์ทะไลลามะที ่
สิบสามถึงสามครัง้ อาตมาไม่ เชื่อว่า อาตมาจะต้องเป็ น เกิดว่ า เกิดจากที่มนุ ษย์ไม่สามารถสละละอัตตาและวัตถุท่ี
คนเดียวกั น แต่ อาตมารู้สึกได้ว่าอาตมามีสายสัมพันธ์ ไม่จีรัง จึงต้ องเวียนมาเกิดใหม่เรื่อยๆ เพื่อชาระล้ างกรรม
่
ทางกรรมอย่างแน่ นแฟ้ นสื บเนื่ องกั นมากั บพระองค์ ” เก่านั้น ยังเป็ นทีประจักษ์ใน “พระไตรปิ ฎก ฉบับสาหรับ
ประชาชน” พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ว่า สรรพสิ่งมีความเกิดขึ้น
(ราจีฟ เมโรทรา, 2548, น. 5) ดังนั้น พระองค์จึงเชื่อว่ า
เป็ นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา และมีท้ังความ
พระองค์ เกิด มาเพื่ อปฏิบั ติ ภารกิจของทะไลลามะองค์ ท่ี
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา ผู้มอี วิชชาเป็ นเครื่อง
สิบสามให้ ส าเร็จ เมื่อมองจากแง่ มุมนี้ แล้ ว การเวียนว่ าย
กั้น มีตัณหาเป็ นเครื่องผูกมัด จะต้ องเวียนว่ายตายเกิดจาก
ตายเกิด ยั งสามารถตี ค วามว่ า เป็ นการต่ อยอดทางด้ าน
โลกนี้ไปสู่โลกอื่น และก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้อกี พิจารณา
แนวความคิดและอุดมการณ์ได้ ด้วย
จากสองข้ อความ ต่อไปนี้
... การกลับ ชาติ ม าเกิ ด มี ห ลายลักษณะด้วยกัน บาง
… อนึง่ การพิจารณากาย, เวทนา, จิต, ธรรม ทัง้ สีข่ อ้ นี้
กรณีกเ็ ป็ นคนเดียวกัน หรือชีวิตเดียวกัน บางกรณีไม่ใช่คน
นอกจากมี ร ายการพิ เศษดั งกล่ าวมาแล้ว ยัง มี ร ายการ
เดี ยวกัน แต่ เป็ นบางคนที ม่ าแทนที เ่ ขาหรือเธอ บางกรณี
พิจารณาทีต่ รงกันอี ก ๖ ประการ คือ ๑. ทีอ่ ยู่ภายใน ๒. ที ่
เป็ นญาติกนั ดังนัน้ ทีค่ ณ
ุ ถามอาตมาว่า อาตมาเป็ นการกลับ
อยู่ ภ ายนอก ๓. ที ่อยู่ ทั้งภายในภายนอก ๔. ที่ มี ค วาม
ชาติมาเกิดของทะไลลามะหรือไม่ คาตอบของอาตมาก็ คือ
เกิดขึ้ นเป็ นธรรมดา ๕. ที่มีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา
ใช่ แต่ไม่จาเป็ นต้องเป็ นแง่ นนั้ อาตมาเกิดมาเพือ่ ปฏิบัติ
๖. ทีม่ ที งั้ ความเกิดขึ้ นและความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา.
ภารกิจของทะไลลามะองค์ที่สิบสามให้สาเร็ จ แต่ถา้ คุ ณ
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550, น. 337)
ถามว่าอาตมาเป็ นผูก้ ลับชาติมาเกิดของทะไลลามะองค์
และ
ทีส่ ิบสามหรือไม่ คาตอบของอาตมาก็ ตอ้ งว่าไม่ใช่
… “ดูก่อนภิ กษุทงั้ หลาย ! เปรียบเสมือนท่อนไม้ทีโ่ ยน
(ราจีฟ เมโรทรา, 2548, น. 6)
ทิ้ งไปในอากาศ บางครัง้ ก็ตกลงทางโคน บางครัง้ ก็ตกลง
อีกหนึ่งตัวอย่ างที่ช่วยให้ การตีความเรื่องการเวียนว่าย ทางกลาง บางครัง้ ก็ต กลงทางปลาย. สั ต ว์ทั้ งหลายผู้มี
ตายเกิ ด ซึ่ ง หมายเป็ นนั ย ถึ ง การต่ อ ยอดทางด้ านแนว อวิชชาเป็ นเครื่องกั้น มีตั ณหาเป็ นเครื่องผูกมัด วิ่งไป
ความคิดและอุดมการณ์มนี า้ หนักมากขึ้น คือ แนวความคิด ท่องเทีย่ วไปอยู่ บางครัง้ ก็ ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้ บางครัง้
เกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งกาละกั บ เทศะ อั ล เบิ ร์ ต ก็ ม าสู่โลกนี้ จากโลกอื่ น. ดู ก่อนภิ กษุ ทัง้ หลาย ! สงสาร
ไอน์ ส ไตน์ (Albert Einstein) (ค.ศ.1879-1955) นั ก (การเวีย นว่ายตายเกิ ด ) นี้ มี ที่สุ ด อั น ตามไปไม่ พ บ ไม่
ฟิ สิกส์ช่ ือดังชาวเยอรมันอธิบายสัมพันธภาพระหว่างกาละ ปรากฏเงือ่ นเบื้ องต้น เบื้ องปลายของสัตว์ผูม้ ี อวิชชาเป็ น
กับเทศะ ว่า กาละกับเทศะเป็ นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจาก เครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็ นเครือ่ งผูกมัด วิ่งไป ท่องเทีย่ วไปอยู่.
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… สหายเอ๋ ย ฝากความหวังไว้กับพระองค์ ผูท้ รงเป็ น
ควรเพื อ่ จะเบือ่ หน่ายคลายกาหนัดในสังขารทัง้ ปวง ควรที ่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าขณะเธอยังมีชีวิตอยู่เถิด, รูข้ ณะเธอยังมีชีวิต
จะพ้นไปเสีย.”
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550, น. 100) อยู่ เถิ ด, เข้าใจในขณะเธอยังมี ชี วิต อยู่ เถิ ด ; เพราะความ
ด้ วยเหตุน้ ี พระผู้มีพระภาคเจ้ าจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่อง หลุดพ้นดารงอยู่ในชีวติ .
หากพันธะของเธอไม่หลุดขณะเธอยังมีชีวิต. เธอจะเอา
ที่ “สัตว์ตายแล้วเกิด หรือไม่เกิด หรือว่าทัง้ เกิดทัง้ ไม่ เกิด
หรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” เพราะ “ไม่ประกอบด้วย ความหวังทีจ่ ะหลุดพ้นไปไว้ในความตายหรือ?
จะเป็ นความฝันทีว่ ่างเปล่า ถ้าฝันว่าวิญญาณจะไปรวม
ประโยชน์ ไม่ ประกอบด้วยธรรม ไม่เป็ นไปเพื ่อนิ พพาน”
(สุชีพ ปุ ญญานุ ภาพ, 2550, น. 361) ทว่ าพระองค์ทรง กับพระองค์เพราะมันได้ผ่านออกไปจากร่าง;
ถ้าเธอพบพระองค์ในกาละนี้สิ เธอจึงจะพบพระองค์ใน
พยากรณ์ เรื่องความทุ กข์ เหตุให้ ทุกข์เกิด ความดับทุ กข์
กาละโน้น;
ตลอดจนข้ อปฏิบตั ใิ ห้ ถงึ ความดับทุกข์ด้วย
หาไม่แล้ว เราก็เพียงแต่ไปอยู่ในเมืองแห่งความตาย.
จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปอย่างเรียบง่ายว่า
(แอลดัส ฮักสลีย์, 2556, น. 101-102)
การเกิดใหม่แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 คือ การ
เกิดใหม่ทางกายภาพ และ ลักษณะที่ 2 คือ การเกิดใหม่
ทางจิตวิญญาณ เทพปกรณั มทั้งของอียิปต์ อินเดีย และ
จากฟากฝั่ ง ตะวั น ตกท าให้ ทราบว่ า การเกิ ด ใหม่ เป็ น
ประสบการณ์ท่บี ังเกิดขึ้นกับปุถุชนทุกรูปทุกนาม หลังละ
จากกายสังขาร มนุ ษย์จะต้ องกลับชาติเกิดใหม่วนเวียนกัน
ไปมาในลักษณะวงกลม ส่วนการเกิดใหม่ลักษณะที่ 2 หรือ
การเกิ ด ใหม่ ท างจิ ต วิ ญ ญาณแบ่ ง ออกเป็ น 2 รู ป แบบ
รู ป แบบที่ 1 เกิ ด ขึ้ นตั้ งแต่ ท่ี ม นุ ษ ย์ ยั งอยู่ ในกายสังขาร
จาแนกเป็ นการเกิดใหม่ ในระดับพื้ นฐานตามทัศนะของ
แคมพ์ เบลล์ และการเกิดใหม่ ตามเจตคติของชาวอียิ ปต์
โบราณ ส่วน รู ปแบบที่ 2 เกิดขึ้นหลังจากที่ปัจเจกละจาก
มนุษยโลกและไต่ไปสู่ภพภูมทิ ่สี งู ขึ้นไป คือ ปราณโลก และ
เหตุโลก ดังคาอรรถาธิบายของคุรศุ รียุกเตศวร
การเกิดใหม่ในระดับพื้นฐานตามทัศนะของแคมพ์เบลล์
แม้ จะยังความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญให้ กับปั จเจกบุคคล
กระนั้นก็ยังไปไม่ถงึ ความปรารถนาที่แท้ จริง คือ ความหลุดพ้ น
เช่ นเดียวกับการเวียนว่ ายตายเกิดในปราณโลก และเหตุ
โลก ดังคาอรรถาธิบายของคุรุศรียุกเตศวร ที่ล้วนแต่ เป็ น
ประสบการณ์ไม่ จีรัง การเกิดใหม่ ท่แี ท้ จริงจึงเป็ นการเกิด
ใหม่ทางจิตวิญญาณตามเจตคติของชาวอียิปต์โบราณ ซึ่งก็
หมายรวมไปถึงปรากฏการณ์ท่วี ิญญาณมนุษย์สามารถออก
จากเหตุโลกและหลอมรวมเป็ นเอกภาพกับพระเป็ นเจ้ าดัง
ประสบการณ์ของคุรุศรียุกเตศวร ที่สาคัญคือ ปัจเจกบุคคล
จะต้ องตระหนักรู้ได้ ถึงสภาวะนี้ต้ังแต่ ยังอยู่ ในกายสังขาร
“ปรัชญาอมตะ” มีข้อความตอนหนึ่ง ว่า

เฉกเช่ นเดียวกับที่แคมพ์ เบลล์วิเคราะห์ ว่า โจทย์ของ
พระพุทธเจ้ า คือ การหลุดพ้ น ไม่ ใช่ จากชีวิต แต่เป็ นการ
หลุดพ้ นจากความทุกข์
... พระพุทธศาสนาถูกสอนอย่างผิดๆ เมือ่ ไปตีความว่า
[การหลุด พ้น ] หมายถึ งการหลุด พ้น จากชี วิต โจทย์ของ
พระพุ ทธเจ้าคื อการหลุดพ้น ไม่ใช่ จากชีวิต แต่ จากความ
ทุกข์
(บารนี บุญทรง, 2552, น. 107)
ดังนั้น การเกิดใหม่ทางจิ ตวิญญาณที่แท้จริง คือ การ
ที่ ไม่ต ้องกลับมาเกิ ดใหม่ ไม่ ต้ องอยู่ ภายใต้ วัฏจักรแห่ ง
การเวียนว่ ายตายเกิด พระคัมภี ร์และเทพปกรณัมเก่าแก่
ของอียิปต์กับอินเดียนาเสนอการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ
ลักษณะนี้ อย่ างหลากหลาย ผู้วิจัยขอยกข้ อความตัวอย่ าง
ดังนี้
สัญลักษณ์ บ่งบอกว่ าปั จเจกบุ คคลได้ เกิดใหม่ ทางจิ ต
วิ ญ ญาณถู ก บรรยายใน “The Hermetica อมตธรรมน า
โลก” ว่าเป็ นการเข้ าใจความเป็ นจริง หรือที่สามารถสัมผัส
พระองค์พระมหาเทพด้ วยจิตมิใช่ประสาทสัมผัส ฯลฯ แต่
ที่ส าคัญคือจะต้ องเป็ นพระเจตจานงของพระองค์เองอีก
ประการหนึ่ง
... ภายใต้ [ความทุกข์] สิ บสองข้อนี้ ยังมี อี กมาก ซึ ่ง
ผลักดันให้มนุ ษย์ผถู ้ กู ผูก อยู่กบั ห้องขังคือร่างกาย ต้องทน
ทุกข์กบั ความทรมานทีม่ นั ทิ่มแทง แต่ดว้ ยพระมหากรุณา
ขององค์ อาตม มันก็ อาจจรจากไป และถูกแทนที่ด้วย
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ความเข้ า ใจ นี้ คื อ ธรรมชาติ ข องการเกิ ด ใหม่ นี้ คื อ
หนทางเดียวทีเ่ ป็ นความจริง
... พระองค์ได้ทาให้ข้าพระองค์เป็ นคนใหม่ และข้า
พระองค์ไม่เห็นด้วยตาเนื้ ออีกต่อไป แต่รูเ้ ห็นเป็ นสักขีพยาน
ด้วยจิต เมือ่ บุคคลเกิดใหม่ เขาไม่ใช่กายเนื้ อที่มีสามมิติ
เขาเป็ นจิตทัง้ หมด
(ทิโมธี ฟรีค และปี เตอร์ แกนดี้, 2551, น. 113, 115)
ขณะที่ “อุ ป นิ ษั ท ” มี 2 ข้ อ ความน่ า สนใจสื่ อ สาระ
ทานองเดียวกันว่า ปั จเจกผู้ร้ จู ักจาแนกแยกแยะ มีจิตตั้งมั่น
หัวใจบริสทุ ธิ์ และเข้ าถึงบรมอาตมัน ย่อมจะบรรลุถงึ ความ
หลุดพ้ น และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
... บุคคลผูไ้ ม่รูจ้ กั การจาแนกแยกแยะ มีจิตใจไม่ตงั้ มัน่
มีหัวใจไม่ บริสุทธิ์ ไม่ มีทางไปถึงเป้ าหมาย ย่อมเวียนว่าย
ตายเกิดครัง้ แล้วครัง้ เล่าแต่ ผูท้ ี ร่ ูจ้ กั การจาแนกแยกแยะมี
จิตตัง้ มัน่ และมีหัวใจบริสุทธิ์ บรรลุถึงเป้ าหมาย ครัน้ เมื่อ
บรรลุแล้ว ไม่มาเกิดอีก
... บุคคลผูซ้ ึง่ ครุ่นคิดแต่วตั ถุทีป่ ระสาทสัมผัส ย่อมโหย
หาวัตถุเหล่านัน้ ตามแต่ตณ
ั หาจะผลักพาไป แต่ ผทู้ ี่เข้าถึง
บรมอาตมั น และมี ค วามอิ่ ม พอแล้ว ย่อมเข้าสู่ค วาม
หลุดพ้นในชาตินี้
(สวามี ประภาวนันทะ และเฟรเดอริค แมนเชสเตอร์,
2553, น. 13, 63)
เช่ น เดี ย วกับ “พุ ท ธอุ ทานคาถา” ที่ ก ล่ าวว่ า ปั จเจก
บุ ค คลผู้ ส ละละอัต ตาตั วตน ไม่ ต ระหนั กว่ า “นี่ คื อเรา”
ย่อมเป็ นอิสระและไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ชาติแล้ วชาติเล่า
... ผูพ้ น้ แล้วในสิ่งทัง้ ปวง ในเบื้องบน เบื้องต่า และทุกสถาน
ไม่ ตามเห็ นว่า “นี ่คือเรา” ข้ามได้แล้วซึ ่งโอฆะที ต่ นยังไม่
เคยข้าม เป็ นอิสระ ไม่มาเกิดอีก
(จอห์น ดี ไอร์แลนด์, 2553, น. 83)
หรือใน “อัตชีวประวัตขิ องโยคี” ปรมหังสา โยคานันทะ
ได้ ตอกย้าปรัชญาส าคัญของพระคัมภีร์ทางฮิ นดู ท่ีบุคคล
ผู้ เข้ าถึ งสภาวะหลุ ด พ้ นแล้ ว จะไม่ ต้ องกลั บ มาเกิด ใหม่
เพราะเกิดและตายมีความหมายก็ต่ อเมื่ออยู่ ในโลกแห่ ง
สัมพัทธภาพเท่านั้น
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... คัมภี ร์ของทางฮิ น ดู ส อนว่า การเกิ ด และตายเป็ น
ปรากฏการณ์ของมายา หรือภาพลวงตาแห่ งจักรวาล เกิด
และตายจะมีความหมายก็ ต่อเมือ่ อยู่ในโลกแห่งสัมพัทธ
ภาพเท่านัน้
(ปรมหังสา โยคานันทะ, 2554, น. 398)
กรณีของ “หลวงพ่ อเสม” ในวรรณกรรมชุ ด “หลาย
ชีวิต” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย
เพราะสะท้ อนปรัชญาว่าด้ วยการหลุดพ้ นที่มนุษย์ไม่ต้องอยู่
ภายใต้ วัฏจักรแห่ งการเวียนว่ายตายเกิด เสมเป็ นบุตรชาย
แต่ผ้ เู ดียวในครอบครัวที่มอี นั จะกิน บิดามารดาจึงทะนุถนอม
เป็ นพิเศษตั้งแต่อ้อนแต่ออก หลังจากผู้เป็ นบิดาถึงแก่กรรม
เสมต้ องเผชิญมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ กล่ าวคือ ญาติวงศ์ฝ่าย
บิด าแย่ งชิ งสมบั ติ จนถึ งขั้น ต้ องตัด สิน คดี กัน ในโรงศาล
ขณะที่นางพิณสตรีร่นุ ราวคราวเดียวกันและรู้จักรักใคร่กับ
เสมมาแต่ เด็กตัดสินใจสมรสกับบุ ตรชายเศรษฐี คนหนึ่ ง
เพราะทราบเรื่องที่ครอบครัวของเสมต้ องแบ่ งปั นสมบัติ
ให้ กับหมู่ญาติ ในช่วงแรกแห่ งสมณเพศ พระเสมกระหาย
อิทธิฤทธิ์ เนื่ องจากเชื่ อว่ าการบ าเพ็ญ ตนอย่ างเคร่ งครั ด
ย่อมจะทาให้ มอี านาจทิพย์ได้ และท่องจาคาถาอาคมในทาง
อยู่ยงคงกระพั นอย่ างพากเพี ยร ต่อมาพระเสมได้ สติและ
เข้ าใจว่ านั่นไม่ใช่ วิธีการหลุดพ้ นที่แท้ จริงและจีรัง อย่ างไร
ก็ดี การตั้งอยู่ในศีลเพียงประการเดียวหาได้ ทาให้ พระเสม
เกิดความพอใจไม่ จึงทดลองวิธกี ารอื่นๆ เช่น นากะโหลกศพ
ไม่ มีญาติจากป่ าช้ ามาวางไว้ ข้างที่นอนเพื่ อพิ จารณาอสุภ
แต่ทว่าก็ไม่ยังผลตามที่ต้องการ
พระเสมบรรลุถงึ ความหลุดพ้ นในค่าคืนวันหนึ่งขณะจุด
ธูปเทียนกราบไหว้ พระพุทธรูปและสวดมนต์ก่อนเข้ านอน
ท่านบังเกิดความรู้สึกเป็ นเอกัคตากับทั้งรับรู้ได้ ว่ามีแสง
สว่ า งไสวไปทั่ ว กุ ฏิ ท่ี ต นนั่ งอยู่ ไม่ ใช่ แ สงที่ เกิ ด จากดวง
อาทิตย์หรือแสงไฟเพราะมีความเยือกเย็นปราศจากความ
เร่ า ร้ อ น พระเสมรู้ สึ ก มี ค วามสุ ข ที่ ย อดเยี่ ย ม และเป็ น
ความสุขทั้งรู้เพราะบังเกิดขึ้นในขณะที่มสี ติเต็มเปี่ ยม
ขณะย่ างเข้ า วั ย หกสิ บ เศษ พระเสมเป็ นโรคมะเร็ง
บรรดาสานุศิษย์ต่างก็อาราธนาวิงวอนขอให้ พระอาจารย์ไป
หาแพทย์ท่ีกรุงเทพฯ ระหว่ างนั่งเรือไปพร้ อมๆ กับศิษย์
หลายคน พระเสมมีอาการปวดอย่ างรุนแรงจึ งเข้ าสมาธิ
ถอดจิตออกจากร่างที่ทรมานและตั้งไว้ ในที่ท่สี งบ ครั้นเรือ
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โดยสารล่มลง พระเสมก็มิได้ ตะเกียกตะกายดิ้นรนเพื่อเอา
ตัวรอดเหมือนคนอื่นๆ เพราะจิตได้ หลุ ดพ้ นจากสังขาร
สาคร ด้ วยเหตุ น้ ี เมื่ อ ทุ ก คนงมพระเสมขึ้ นเหนื อ น้ า ก็
ประสบภาพอัศจรรย์ท่วี ่าพระเสมยังอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชร
ปลอดสิ่งยึดเหนี่ยวทั้งปวง อันมีความหมายเดียวกับที่ท่าน
ไม่ต้องกลับไปยังต้ นนา้ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
... เมือ่ เขางมหลวงพ่ อเสมขึ้นมาได้ในตอนเช้า ทุกคน
ต้องอัศจรรย์ใจเมือ่ เห็นร่างของหลวงพ่อเสมยังอยู่ในท่านั่ง
ทีเ่ รียกว่า “วัชราสน์” คือ ขัดสมาธิเพชร ชีวติ ทีบ่ ริสุทธิ์จาก
บาป ชีวิตที เ่ ต็มสมบูรณ์มีแต่ บุ ญกิริยา ได้ถูกมัจจุราชช่วย
ให้รอดจากความทรมานจากโรคซึง่ อาจมีไปอีกนาน ชีวติ อัน
สงบหยุดยัง้ แล้วมาสิ้นสุดลงในนา้ ด้วยความเยือกเย็น อัน
เป็ นลักษณะของนา้ นัน้ เอง แลหลวงพ่อเสมนัน้ ลอยหลุดพ้น
ไปตามกระแสนา้ จนกว่าจะออกทะเลสูญไป
ไม่มีวันจะกลับไปยังต้นน้าแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
นัน้ ได้อีก
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2553, น. 62-63)
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